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مةمقلى

حقاثقمنعليهتنطويومامكانتها،عقلتمنذالنبويةالسنةأمرشغلني

.وجواهر.ونفائس،ومعارف

شأنها،منالتوهينمن،قرونمنذ،والمضللونالمفسدونحاولهماثم

حتىحولها،أثاروهاالتيالمتكاثفةالغيومبتلكإليهاالرجوععنالمسلمينوصرف

!العقولعلىمسيطرة،القلوبعلىجاثمةالمشكلاتأصبحت

عتاةمنالدينعلىأضرهمالذينالمنافقونبهقامماذلكإليأضف

!الأحوالواختلاف،الأجيالمرعلىوأولثكهؤلاءوتكاثر!الملحدين

الانصرافمنالآثارأسوألهاكانحتى،وتداخلتالعناصرتلكتفاعلتثم

ساقطة!ومفتريات،واهيةبشبهاتالسنةعن

الكذبمنأمواجاواضاف!دخنكلها،متراكمةظلالاألقىقدوغيرههذا

بطعونأخفتهبل،الحقيقةجوهرسترت،والتلفيقوالتضليل،والتشكيك

منكلمنهابرىءوقد،والتدينالعلمباسمسموهاالتي،وتلاميذهمالمستشرقين

والدين!العلم

للكثيرينيعدلمحتىتراثنا،ومتوارثديننا،معالممنكثيرأذلكأخفىوقد

فكرةودون،صالحةعقيدةدون،المطابعوتجنزه،الأقلامتتعاطاهماالامنه

خالصة!

الباحثين،محاولاتعافتهاقدالجوهريةفالبحوثموضوعنا،شانهوذلكم

الباحثينبينشاعحتى،أخرىتارةالنعامةمنطقولغلبة،تارةغالبألصعوبتها
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المواجهةتلكتتطلبهوما،الضلالهذامواجهةمخافةالجاد،البحثمنالتوجس

!والدأبالتعبمن

تنطليممنكثيرينعلىالتأثيرفيما-حدإلى-وأولئكهؤلاءنجحوقد

عنفتارة،متعددةأساليبالغايةهذهإلىللوصولواتخذوا،الشبهاتتلكعليهم

وأالواقعمخالفةاختلاقطريقعنوأخرى،السنةثبوتفيالتشكيكطريق

!ذكرهعنالمقاميضيقمماذلكإلىوما..العقل

عليهاوزادوافيهافنفخواسبقوهممنشبهاتوالمستشرفونالمبشرونوحمل

النبوية،للسنةوعداءوعصبيةهوىأشدالتلاميذمنجيلتكونحتىولبسوا،

!القولفيالإسفافوزاد،كتبلمامادةالمفترياتهذهفجعل

فيالكائدينكيدوردعنها،دافعمنللسنةعزوجلاللهقيضهذاكلومع

لحفظشأنهجلهيأهاالتيالحوافزمنانطلاقأ،الإسلاميالتاريخعبر،نحورهم

منهوالذيالسندباتصالوالتزامأعنها،والدفاعلحمايتهاالكثيرةوالحواجز،السنة

ودراية!روايةالتحديثقواعدعندووقوفأ!الإسلاميةالأمةخصائص

الغالين،تحريفالسنةعنينفونالحديثباصولعلماءمنعصريخلوولن

الجاهلين!وتاويل،المبطلينوانتحال

ماكلمؤلفهتلقفالذي(المحمديةالسنةعلى)أضواءكتابصدرأنوبعد

مامنها،الضلالاتتلكعلىردودظهرت،طعونمنوالمحدثونالأقدمونكتبه

سبعفيالأزهرمجلةصفحاتعلىشهبةأبومحمدالدكتورالأستاذفضيلةكتبه

هـ.1378شعبانإلىالمحرممنمتواليةمقالات

شبهوردالسنةعن)دفاعكتابفيوظهرت،القيمةالردودتلكتكاملتثم

(.المعاصرينوالكتابالمستشرقين

يومالتربةالله!خلق:حديثفيالقولتحقيقفيقال،دفاعهأثناءأنهبيد

المحذثونإليهتنبهقدالحديثهذا:هريرةأبيعنمسلمرواهالذي.".السبت

مضتثمحينئذ--القولهذافاعظمت..فيهوتكلموا،وأعلوهالزمانقديممن

الحديثهذاأنقررحيث،تيميةابنالإسلامشيخكتبهماأقرأورجدتني..سنون

سياتيكما-وغيرهكثيرابنالحافظقولوكذلك..الحديثأئمةفيهقدح،معلول
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منالحديثهذاأنقررحيثالمنارصاحبزعموجاء-الدراسةهذهفي

فيوإسفافه،المحمديةالسنةعلى)أضواءصاحبريةأبيوتقليد!الإسرائيليات

عنه،اللهرضيهريرةأبيفيالطعنوبخاصة،الصحيحالحديثهذافيالقول

منأكبرالمقامهذافيالبحثبأنشعورييم،التحققإلىيدعوأمرهذا:فقلت

تلكظهرتمنذأمدهطالترددوبعد،مفلإتمنذلكيعتورلما،اتناولهأن

هذاصحةوبيان،الحقيقةعنالبحثفيتعالىاللهأستخيروجدتنيالردود

الكتبأصحهماكتابينثانيهوالذي،مسلمالإمامصحيحومكانة،الحديث

ودراية.روايةالتحديثقواعدوفقضروريةالدراسةتلككانتثمومن،المصنف!

:فصولثلاثةعلىيشتملأنالبحثمنهجيةواقتضت

.الواردةوالأقوالالحديث:الأولالفصل

والمتن.السندعندفاع:الثانيالفصل

.هريرةأبيعندفاع:الثالثالفصل

والرشاد.والعونوالسداد.التوفيق:أسالوالله

مجيب؟سميعإنه

هـا15/01/041فيالكويت

/21/50991

)المرصفي(الشيخمحمدمحمدسعد
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الأولالفصل

الواردةوالأقوادالحديث

ومتنه:الحديثسند

حدثنا.الهعبدبنوهرونيونسبنسريجحدثنيقال)1(مسلمروى

بنأيوبعنأميةبنإسماعيلأخبرني:جريجابنقال:قالمحمد.بنحجاج

أخذ:قال،هريرةأبيعن،سلمةاممولى،رافعبناللهعبدعنخالد،

:فقالبيدي!اللهرسول

الأحد،يومالجبالفيهاوخلق.السبتيومالتربة،عزوجلالله"خلق

الأربعاء.يومالنوروخلقالثلاثاء.يومالمكروهوخلق.الاثنينيومالشجروخلق

يوممنالعصربعدالسلامعليهآدموخلق.الخميسيومالدوابفيهاوبث

الىالعصربينفيما.الجمعةساعاتمنساعةآخرفي.الخلقآخرفي.الجمعة

(.الليل

!بعهعه

عمار،بنوسهل(،عيسىبنالحسين"وهوالبسطاميحدثنا:ابراهيمقال

الحديث.بهذا،حجاجعنوغيرهم،حفصبنتبنوإبراهيم

ه!.8

ورواه)3(.صحيحإسنادهشاكر:أحمدالشيخالمرحوموقالأحمد)2(،ورواه

)9278(.27المنافقينصفات55:مسلم)1(

)327(.:2:أحمد)2(

)8323(.احمد)3(
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كما،وغيرهمجرير،وابن،مردويهوابن،حاتمأبيوابنالتفسير،فيالنسائي

)1(.سيأتي

:الألفاظكريب

المرادأذكرمنه،يشتقوماتربأ9لفظعليهايدلالتيالمعانيلكثرةنظرأ

هنا."التربة"لفظمن

:أصلانوالباءوالراءالتاء:المقاييسفيجاءالتربة"9:قوله

منه.يشتقوماالترابأحدهما:

)2(.الشيئينتساوي:والآخر

مسلم:كتابغيرفيجاءوكذا،الأرضيعني:عياضالقاضيقال

")3(.السبتيومالأرضالله"خلق

جرير)4(.ابنرواه:قلت

)5(.الأرض:إ"التربة:الأبيوقال

يدلواحد،صحيحأصلوالهاءوالراءالكاف:المقاييسفيجاء!)المكروه:قوله

(،الكاف"بفتحكرهأ.أكرههالشيءكرهت:يقال.والمحبةالرضاخلافعلى

تكففأن:أبالفتح9والكره.المشقة!:إبالضمالكرهبل:ويقال.الاسم:والكره

كارهأ)6(.فتعملهالشيء

:24:الطبريوتفسير-68،96:ا:كثيرابنوتفسير،4:25:الأصولجامع:انظر)1(

.012:والعللالتاريخ:معينوابن،49-59

الوسيط.والمعجم،العروستاج:وانظر)ترب(،اللغةمقاييسمعجم)2(

.)ترب(الأنوارمشارق)3(

.42:49:الطبريتفسير(4)

.7:391:المعلمإكمالإكمال)5(

.والصحاح،المحيطالقاموس:وانظر،)كره(اللغةمقاييسمعجم)6(
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)بالفتح(الكره:وقيلواحد.(والضم)بالفتحالكره:قيل:الراغبوقال

ما)بالضم(:والكره.ب!كراهعليهيحملفيما،خارجمنالإنسانتنالالتيالمشقة

ضربين:علىوذلك،يعافهوهو،ذاتهفييناله

الطبع.حيثمنيعافماأحدهما:

الإنسانيقولأنيصحولهذا،الشرعأوالعقلحيثمنيعافما:والثاني

وأكرهه،الطبعحيثمنأريدهأنيبمعنى،وأكرههأريدهإني:الواحفالشيءفي

حيثمنوأكرهه،الشرعأوالعقلحيثمنأريدهأو،الشرعأوالعقلحيثمن

تعالى:وقوله،الطبع

لكم!)1(.كرهوهوالقتالعليكم)كتب

بقوله:ذلكبينثم،الطبعحيثمنتكرهونهأي

لكم!)2(.خيروهوشيئأتكرهواأن)وعسى

يعلمحتىله،محبتهأوللشيءكراهيتهيعتبرأنللإنسانيجبلاأنه

)3(.حاله

وهما(والفتح)بالضمالبخاريقال.المكروه)بالضم(الكره:المشارقوفي

الله:قال.صحيحان

كرهأ!)4(.أمه)حملته

غيرمنيتحملهاالمشقة)الضم(:بعضهمقال.والمكروهالمشقةهما:قيل

يكلفها)5(.المشقةو)الفتح(يكلفها،أن

النسائي:روايةمنثابتكتابوفي:عياضقال:الأبيقال

الثلاثاءأ.يومالتقن"وخلق

.216:آية:البقرةسورة)2(()1

)كره(.المفردات)3(

.15:آية:الأحقافسورة)4(

.)كره(الأنوارمشارق)5(
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منوغيرهكالحديدالتدبير،بهويصلح،المعاشبهيقومماوالتقن:ثابتقال

الشيء:اتقان:ومنهتقنه،فهوشيءصلاحبهيقومشيءوكل،الأرضجواهر

)1(.إحكامه

:أصلانوالنونوالقافالتاء:المقاييسوفي

الشيء.إحكامأحدهما:

وذلك،بذلكأصلحوهاإذا،أرضهمتفنوا:يقال،والحمأةالطين:والثاني

الئفن)2(.هو

الثلاثاء)3(.يومخلقفكلاهما،الروايتينبينمنافاةولا:النوويقال

لقوله:الشر،هنا:ها)المكروه(:اللسانوفي

الأربعاء".يومالنور"وخلق

)4(.المحبوبضدلأنهمكروها،الشرسميو)نماخير،والنور

!"النونثابتورواياتبالراء،"النور(مسلمصحيحفيهوكذا:النوويقال

،الحوتوهو،مسلمصحيحرواةبعضرواهوكذا:القاضيقال.آخرهفيبالنون

الأربعاء)5(.يومخلقفكلاهماأيضأ،منافاةولا

وقوعهاختصاصخلقهمنيلزمولا،المؤلم:بالمكروهوالمراد:الأبيقال

فيه)6(.

:البخاريالإمامقول

ترجمةفيالبخاريالإمامقالهماالىالحديثهذاردواالذيناستند

.7:391:المعلماكمالاكمال(1)

)تقن(.اللغةمقاييسمعجم)2(

.134-17:133:النوويبثرحمسلمصحيح)3(

)كره(.:العربلسان)4(

.)نور(:الأنوارمشارق:وانظر،17:134:النوويبشرحمسلمصحيح)5(

.7:391:المعلمإكمالإكمال)6(
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:قالحيث،الأنصاريأيوبأبيبنخالدبنأيوب

بناللهعبدعن،الأنصاريخالدبنأيوبعن،أميةبنإسماعيلوروى

:!النبيعنهريرةأبيعن،رافع

.(...السبتيرمالتربةاللا"خلق

أصح)1(.وهوكعب،عن،هريرةأ!يعنبعضهموقال

صحيحقبيلمنفهو،الصحةينفيلا-سياتيإ-كماالتفضيلوأفعل:قلت

واصح.

ذلك.بمثلحفظمر،قوليردلاوأيضأ

البيهقي:الحافظقول

:قالوالصفاتالأسماءفيالبيهقيرواهماإلىأيضأواستندوا

بنالعباسبنيعقوببنمحمدالعباسأبوثنا،الحافظالهعبدأبوأخبرنا

:قالمحمد،بنحجاجثنا،الدوريمحمد

عنخالد،بنأيوبعن،أميةبنإسماعيلاخبرني:جريجابنقال

:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن،2سلمةأممولى،رافعبناللاعبد

فيمسلمأخرجهقدحديثهذاالحديث..:فقالبيدي!اللهرسولأخذ

محمد.بنحجاجعن،وغيرهيونسبنسريجعن،كتابه

أهلعليهمالمخالفته،محفوظغيرأنهبالحديثالعلمأهلبعضوزعم

التواريخ.وأهلالتفسير،

يحيى،أبيبن)براهيمعنأخذهإنماأميةبنإسماعيلأنبعضهموزعم

به.محتجغيردابراهيمخالد،بنأيوبعن

البيهقي:قال

السمرقنديمحمدبنأحمديحيىأبوأخبرني،الحافظاللاعبدأخبرنا

)1317(.414-413:ا:الكبيرالتاريخ)1(

13

http://kotob.has.it



سألت:قاليحيىبنمحمدحدثنينصر،بنمحمداللهعبدأبوثناببخارى،

يومالتربةاله"خلق:عنهاللهرضيهريرأبيحديثعنالمدينيبنعلي

علي:فقال(..السبت

بن)سماعيلعن،جريجابنعن،يوسفبنهشامرواه،مدنيحديثهذا

اللهرضيهريرةأبيعن،سلمةأممولىرافعأبيعنخالد،بنأيوبعن،أمية

.بيديياللهرسولأخذ:قالعنه

بيديشبك:ليوقال،يحيىأبيبنإبراهيمبيديوشبك:عليقال

أبوبيديشبك:ليوقال،رافعبناللهعبدبيديشبك:ليوقالخالد،بنأيوب

لي:وقال!،القاسمأبوبيديشبك:ليوقال،عنهاللهرضيهريرة

001.السبتيومالتربةاللااخلق

.بنحوهالحديثفذكر

بنإبراهيممنإلاهذاأخذأميةبنإسماعيلأرىوما:المدنيبنعليقال

يحيى.أبي

عن،الربذيعبيدةبنموسىذلكعلىتابعهوقد:قلت:البيهقيقال

)1(.ضعيفعبيدةبنموسىأنإلاخالد،بنايوب

به.معتدغير-سيأتيكما-بالاحتمالوالرد،احتمالمجردوهو:قلت

:الجوزيابنالفرجأبيالحافظقول

تعالى:قولهفيالجوزيابنالفرجأبوذكروقد)2(:تيميةابنقال

")3(.يومينفيالأرضإخلق

بناللهعبدقالوبه،والاثنينالأحديومفيالأرضخلق:عباسابنقال

.والأكثرون،والسدي،جريجوابنومجاهد،،والضحاك،سلام

.438:لصفاتواءلأسماا(1)

محمد.وابنهقاسمبنالرحمنعبدوترتيبجمع-17:236237:الفتاوىمجموع)2(

.9آية:فصلتسورة)3(
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والأربعاء.الثلاثاءيومفي:مقاتلوقال

:هريرةأبيحديثمسلمأخرجوقد:قال

!..السبتيومالتربةالله"خلق

صحةلظنههذافصحح.أصحوهو،تقدملمامخالفالحديثوهذا:قال

..مسلمرواهاذ،الحديث

وهذا،اسحاقابنوقاله،الاثنينيومأنه:الخلقابتداءفيثالثأقولأذكرثم

،التوراةأهلقولالأحدبيوموالابتداء،الإنجيلأهلقولهذاأنوذكر.تناقض

العلمأهلإجماعالأولجعلمنغلطكما،الإنجيلأهلعلىغلطالنقلوهذا

منالسابعاليومفياجتماعهاتجعلأمةكلأنظنواهؤلاءوكان.المسلمينمن

اجتماعهمإنماالمسلمينف!ن،غلطوهذا،العالمفيهاالهخلقالتيالسبعةالأيام

الأحاديثفيثبتكما،الجمعةيوموهو،العالمفيهالهخلقيومآخرفي

الصحيحة.

تيمية:ابنالإسلامشميخقول

مسلم:روى)1(:تيميةابنالإسلامشيخوقال

."..السبتيومالتربةالله"خلق

فبينواوغيرهما،،والبخاري،معينبنكيحيى،منهأعلمهومنفيهونازعه

.!النبيكلاممنهذاليسغلط،هذاان

خلقتعالىاللهانوالإجماعوالسنةبالكتابثبتقدفانههؤلاء،معوالحجة

يومخلقهوكان،آدمهوخلقهماآخروأن،أيامستةفيوالأرضالسموات

وقد،السبعةالأيامفيذلكخلقانهيقتفيفيهالمختلفالحديثوهذا،الجيعة

الأحد.يومكانالخلقأولأن:هذامنأصحاسنادروى

؟!الأصحالإسنادذلكهوأين:قلت

.257-256:ا:السابقالمرجع)1(
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يومكانأولهأنعلىدلالجمعةيومكانالخلقآخركانوإذا)1(:وقال

ستة.لآنهاالأحد،

أئمةفيهقدح،معلولحديثفهو...مسلمرواهالذيالحديثوأما

.وكيره،كالبخاري،الحديث

كعب.علىموقوفأنهالصحيح:البخاريقال

كعب،عنهريرةأبيعنبعضهمقال-:سبقكما-البخاريقول:قلت

.ذاك؟!منهذافاين،أصحوهو

هريرةأبورواهمماليس،غلطأنهوبينواأيضأ،البيهقيتعليلهذكروقد:قال

..إياهإخراجهمسلمعلىالحذاقأنكرمماوهو!،النبيعن

..ذكرهسبقالذيالجوزيبنالفرجأبيقولونقل

،البخاريومثل،يحيىمثل،مسلممنأعلمهومنفيهطعن)2(:وقال

الأحبار.كعبكلاممنهذاأنالبخاريوذكروغيرهما،

غلط)3(.هذاانالبخاريبينوقد:وقال

فيوالأقوالذكرهوسيأتي-سبقكما-كذلكليسالبخاريقول:قلت

.معناه

ابنالفرجوأبي،الأنباريبنبكرأبيمثل،صحتهاعتبرتوطائفةقال)4(:

لأنه،الصوابهووهذا،ضعفوهالذينوافقواوغيرهوالبيهقيوغيرهما،،الجوزي

نأوثبت،أيامستةفيبينهماوماوالأرضالسمواتخلقاللاأنبالتواترثبتقد

عندهووهكذاالأحد،يومالخلقأوليكونأنفيلزم،الجمعةيومكانالخلقأخر

أحاديثفيالثابتالمنقولهووهذا،الأيامأسماءتدلذلكوعلى،الكتاباهل

أخر.وآثار

.136:النظرتوجيه:وانظر،236-17:235:السابقالمرجعلأ

.18:18:الفتاوىمجموع)2(

73.:السابقالمرجع)3(

.91-18:السابقالمرجع)4(
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الأيامفيخلققدلكانالجمعةيوموآخرهالسبتيومالخلقأولكانولو

هذاعلةيثبتونالحديثاهلحذاقأنمع،القرآنبهأخبرماخلافوهو،السبعة

الذيوهذايذكرونها،لأمورفيهغلطفلانروايةوأن،الجهةهذهغيرمنالحديث

منعرفولكنجيد،الظاهرفياسنادهالحيثبكونالحديثعللمعرفةيسمى

عليهادخلأو،مرسلوهوأسندهأو،موقوفوهوفرفعهغلطروايهأنآخر:طريق

صاحبهثم،الأنصاريسعيدبنيحيىوكان،شريففنوهذا،حديثفيحديئأ

وابوأحمد،الإماموكذلكبه،الناسأعلممن،البخاريثم،المدينيبنعلي

معروفة.مصنفاتوفيه،وغيرهم،والدارقطني،النسائيوكذلك،حاتم

يكشفحيث"التمييز(:كتابهمقدمةفياثهرحمهمسلمقولوسيأتي:قلت

الهدفوأن،الثقاتأحاديثفيالنقدمجالفيمكانتهعنووضوحبجلاءلنا

والأخطاء.الأوهاممنتنقيتها

مماذلكوغير"العلل()2(وكتابالمحذثينا)1(أوهام"كتاب:كذلكوله

.ذكرهفيالحديثيطول

كثير:ابنالحافظقول

تكلموقد،مسلمصحيحغرائبمنالحديثهذاكثير:ابنالحافظوقال

كعب،كلاممنوجعلوه،الحفاظمنواحدوغير،والبخاري،المدينيابنعليه

،الرواةبعضعلىاشتبهو!انماالأحبار،كعبكلاممنسمعهإنماهريرةأباوان

)3(.البيهقيذلكحرروتدمرفوعأ،فجعلوه

تعالى:قولهتفسيرفيوقال

أ)4(.أيامستةفيوالأرضالسمواتخلقالذياللهربكمإإن

،ايامستةفيذلكبينوما،وارضهسماواته،العالمخلقأنهتعالىاللايخبر

هي:الأياموالستة،القرآنمنآيةماغيرفيبذلكأخبركما

.095:الحفاظتذكرة:انظر(1)

.147المستطرفةوالرسالة،السابقالمرجع:انظر)2(

.96:ا:كثيرابنتفسير)3(

.45:آية:الأعراتسورة)4(
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اجتمعوفيه،والجمعة،والخميسوالأربعاء،والثلائاء،،والأثنينالأحد،

.السلامعليهآدمخلقوفيه،كلهالخلق

إلىالمتبادرهوكما،الأيامكهذهمنهايومكلهل،الأيامهذهفيواختلفوا

.؟الأذهان

ذلكويروىاحمد،والإماممجاهد،عليهنصكما،سنةكالفيومكلأو

؟.عباسابنعن،الضحاكروايةمن

السبت،سميومنه،السابعاليوملأنهخلق،فيهيقعفلمالسبتيومفاما

القطع.وهو

بنمسلمرواهفقد...مسندهفيأحمدالإمامرواهالذيالحديثفاما

الأعور،محمدابنوهو،حجاجعنوجهغيرمنوالنسائي،صحيحهفيالحجاج

:قالقدتعالىوالله،السبعةالأياماستيعابوفيه،بهجريجابنعن

".أيامستةأفي

منوجعلوه،الحديثهذافيالحفاظمنواحدوكير،البخاريتكلمولهذا

)1(.الأصحوهو:قالمرفوعأ،ليسالأحبار،كعبعنهريرةأبيرواية

روايةذكرانبعدبينهما،وماوالأرضالسمواتخلقفيوردفيماوقال

عنوالنسائياللا،عبدبنوهارون،يونسبنسريجعنمسلمرواهوهكذااحمد:

ابنعنالأعور،المصيصيمحمدبنحجاجعنثلاثتهمسعيد،بنوبوسفهارون

سواء.مثلهبهجريج

عن،الجوزجانييعقوببنابراهيمعنالتفسيرفيالنساثيرواهوقد

ابنعن،عجلانبنالأخضرعنالجداد،عبيدةأيعن،الصباحبنمحمد

،بيدياخذ!اللهرسولانهريرةأبيعن،رباحابيبنعطاءعن،جريج

:فقال

ثم،ايامستةفيبينهماوماوالأرضالسمواتخلقاللهان،هريرةأبا"يا

.2:022،4:49كثير:ابنتفسير()1
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.(...السبتيومالتربةوخلق،السابعيومالعرشعلىاستوى

جريج.ابنعلىفيهاختلففقد،بنحوهتمامهوذكر

وغيرهم،والبيهقي،والبخاري،المدينيبنعليالحديثهذافيتكلموقد

:الحفاظمن

أصح.وهوكعب،عن:بعضهموقال:التاريخفيالبخاريقال

ف!نهماالأحبار،كعبمنوتلقاه،هريرةأبوسمعهمماالحديثهذاأنيعني

بمايحدثهوهذا،صحفهعنيحدثهفهذا،للحديثويتجالسانيصطحبانكانا

عنكعبعنهريرةابوتلقاهمماالحديثهذافكان،يالنبيعنيصدقه

بقوله:رفعهواكد!،النبيإلىمرفوعأفجعلهالرراةبعضفوهم،صحفه

.بيديياللهرسولأخذ

وفيه،السمواتخلقذكرفيهليسأنهذلكفمن،شديدةكرابةمتنهفيثم

خلقتالأرضلأن،القرآنخلافوهذا،أيامسبعةفيفيهاوماالأرضخلققصة

إ)1(.دخانمنيومينفيالسمواتخلقتثم،أياماربعةفي

الشبهأوردجعلنيمماعليها،وزادوا،الكثيرونتداولهاشبهاتوتلك:قلت

.!ودرايةروايةالحديثأهلأقوالوفقيدحضهابماعليهاوأعقبكلها،والمزاعم

المنار:صاحبزعم

:قالحيث،الإسرائيلياتمنالحديثهذاأنالمنارصاحبوزعم

دنيانا،أياممنهيالستةالأيامهذهانوالآثارالأخبارفيوردقد:قيلف!ن

:وقال..الحديثوذكر.مفسرينا.بعضعليهواقتصر

أيامنامنيومفينوعلكلواحدةودفعة.جزافأكانالخلقأنفيظاهروهذا

.القاصرة

منمأخوذوالأثارالأخبارمنالمسألةهذهفيرويماكلأن:فالجواب

.9-02:8:الربانيالفتح:وانظر17:ا:والنهايةالبداية)1(
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.!مرفوعحديثفيهايصحلمالإسرائيليات

.!اللهكتابلنصمتنهبمخالفةمردودأقواهاوهوهذا،هريرةابيوحديث

بنحجاجعنكغيرهرواهقدفهو،بهلهمسلمروايةيغرئكفلاسندهوأما

أنهوثبت،عمرهآخرفيتغيرقدوهو،جريجابنعن،المصيصيالأعورمحمد

.!وغيرهالتهذيبتهذيبفيكما،عقلهاختلاطبعدحذث

.!اختلاطبعدبهحذثمماالحديثهذاأنوالظاهر:قالثم

بنحجاجخلطمنلههريرةأبيرفعفيكون:وقالكثير:ابنقولونقل

.الأعور!

المعنعنةهريرةأبيأحاديثمشكلاتبعضحملإلىقبلمناللههداناوقد

منكثيرأشيئأالمسلمينعلىأدخلالذيالأحبار،كعبعنالروايةعن

.!والمخترعةالباطلةالإسرائيليات

.!لتعبدهودجلهكذبهالمحذثينمنكثيرعلىوخفي

إليهعزيمرفوعحديثفيالحفاظأكبربطعنذلكعلىحجتناقويتوقد

)1(.بالسماعالتصريحفيه

أبيابنكروايةهذا،خلافكعبعنأخرجوابالماثورالتفسيررواةأنعلى

:قالأنهعنهشيبة

والأربعاء،والثلاثاء،،والاثنينالأحد،يوموالأرضالسمواتبخلقالله)بدأ

سنة(.ألفيومكلوجعل،والجمعة،والخميس

سنة.بالفمنهااليومتقديرفيالسلفمفسريعنأخرىآثاروثمة

حنبل.بنوأحمدمجاهدعنومثله،عباسابنعنالضحاكروايةمنها

يعنونلاف!نهمايامنا،بأسماءالأيامتلكسمواو)ن،أنهمعلىدليلوهذا

الأولى.الأعدادأسماءمنمأخوذةالأولىالخمسةأنعلىمنها،أنها

.8:944:المنارتفسير(1)
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الجمعة،يومخلقآدمأنوغيرهماومسلمأحمدعندهريرةأبيحديثوفي

آدمخلقأنفيخلاففلا،الإسراثيلياتمنكعبعنرواهمماهذايكنلمف!ذأ

:فنقول،نعلمكماأيامهاوصارت،الأرضخلقتمأنبعدكانقد

والظاهر،بالجمعةذلكبعدسميالذيهواليايمذلكأن:ارسولهأعلماللهإن

.السجدةحمسورةفيكما،الأرضفيهاخلقتالتيالأربعةالأياممنيعدلاأنه

تعالى:قولهيعني

صواءايامأربعةأقواتهافيفيهاوقدرفيهاوباركفوقهامنرواسيفيها)وجعل

!)1(.للسائلين

اعمى:تقليد

:فقالشيخهريةأبووقلد

من)بسماعه(الحديثهذافيصرحقدهريرةأباأنالعجيبومن

!.بهحذثهحتىبيدهأخذوأنه،يهالنبي

عندنا،الحديثعلممنشيءعلىأنهميزعمونالذينلأتحذىوإنن

إ.المشكلهذالنايحلواأنبلادناغيرفيشاكلتهمعلىهممنوجميع

رواهوقد-ذلكفيخلافلا-قواعدهمعلىالسندصحيحالحديثإن

قداللهرسولأنزعمبلفقط،النبيمنبسماعهيصرحولم،صحيحهفيمسلم

.!بهيحذثهوهوبيدهأخذ

وأنهالأحبار،كعبعنمأخوذالحديثهذابأنالحديثأئمةقفبىوقد

علىوافتراءصراحأ،كذبأريبولاتعذالروايةهذهفمثلالعزيز،للكتابمخالف

بها؟!.يأتيمنحكمفما،اللهرسول

:الرسولحديثحكمتحتتدخلوهل

.01:آية:فصلتسورة(1)
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النار؟()1(.منمقعدهفليتبوأعليكذب"من

الذيوحدهالحديثهذافيبعلمهمالانتفاعالىحاجةلفيواللهإني

.تصديقها!فيالشديدالاحتياطيجبالتيهريرةأبيرواياتعنريبولايكشف

كانأن،وغفلتههريرةأبيلسذاجةواستغلالهالأحباركعبدهاءمنبلغوقد

أبورواهاإذاحتى،وترهاتخرافاتمنالإسلاميالدينفيبثهيريدمايلفنه

فيلهاوليمكن،الإسرائيلياتهذهليؤكد،وذلك..هريرةأبافصذقهوعادهريرة

كعبعنالحقيقةفيوهو،هريرةأبيعنجاءقدالخبركان،المسلمينعقول

الأحبارإ)2(.

تتعزى،سبقممنأقل،الأعمىالتقليدعلىتقومأخرىشبهاتوتلك

!.عنهالحديثبصددنحنمابيانبعد،وهلةلأولحقيقتها

شبهة:أبومحمدالدكتورقول

أبومحمدالدكتورالأستاذفضيلةكتبفقدالحد،هذاعندالأمريقفولم

جامعةمنالكثيرونالأساتذةأيضأوتخرج،الكثيرونيديهعلىتعلمالذي،شبهة

)3(.يقول،الإسلاميالعالمجامعاتمنوغيرهاالشريفالأزهر

فيه،وتكلمواوأعفوهالزمانقديممنالمحذثونإليهتنبهقدالحديثهذا

بنإبراهيمعنأخذهإنماأميةبنإسماعيللأن،ثابتغيرإنه:قالمنفمنهم

:فقالالبخاريشيخالمدينيبنعليعنهسئلفقد،بهيحتجلاوابراهيم،يحى

فيالمتناثرنظم:انظرمتواتر،حديثالنار!منمقعدهفليتبوأمتعمدأعليكذب)من:الحديث(1)

أضواء:انظر.اللفظبهذاليسانهويزعم،يخالفريةاباولكن،24-02:المتواترالحديث

61-65.:السنةعلى

.021-902:السنةعلىأضواء)2(

.6791ط،بتصرفومابعدها158:السنةعندفاع)3(
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وإبراهيم،يحىأبيبنإبراهيممنإلاهذاأخذأميةبنإسماعيلأرىوما

أحمد:الإمامفيهقالهذا

يضع.وكان،حديثهالناستركفيهبلاءكلجهميأ،معتزليأقدريأكان

رافضي.كذاب:معينابنوقال

بسبببها،المسلسلالمشابكةولا،الحديثمتنيثبتلاالسندهذافمثل

تدليسأ.أوصراحةالسندفيإبراهيموجود

بعدهجاءومنهريرةأبيوعلىالنبيعلىمكذوبأمختلفأالحديثكانوإذا

ثبوته.عنفرعهوحكمأباحثعليهيرئبأنيصحفلاالثقاتمن

منأخذهإنماهريرةأباوأن،يكقممالنبيإلىالحديثرفعأنكرمنومنهم

وإلىكعب،علىوقفهوالأصل،رفعهفيوهمالرواةبعضوأنالأحبار،كعب

:فقالتاريخهفيالبخاريالأئمةإمامذهبهذا

.!الأصحوهوالأحبار،كعبعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنبعضهمرواه

.!.كثير.ابنالعلامةهذاعلىووافقه

منبهواتهمهولمزهريةأبوغمزهممابريءهريرةفابوشيءمنيكنومهما

ماهريرةبأبييتهكمصارحتى،عليهوالكذب،يك!هاللهرسولإلىالحديثرفع

ابنقالكماالأمركانإنلأنهويعيد،ذلكفيويزيد،يتهكمأنهواهلهشاء

ويكون،الحديثهذاتبعةمنالبراءةكلبريثأهريرةأبوفيكونتابعهومنالمديني

أخذ:وقولهسماعهومنلفظهمنالحديثفيهريرةأبيإلىنسبماكل

التلبيسالواضعبهقصدافتراءمجرديكونوأنيعدولاثابتغيرأبيدياللهأرسول

المؤكد.الثابتالحقصورةفيالمزورالباطلواظهار،والتمويه

لبعةمنبريئأهريرةأبوفيكونكثيروابنالبخاريقالكماالأمركانوإن

وإنما،الخ001.بيديأخذولا...اللهرسول"سمعت:يقللموأنه،رفعه

بهذا.وأكدهفرفعهالرفعتوهمالواهم
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.وصححوه؟!الحديثروواالذينأستاذنايذكرلملماذا:أقول

الزمانقديممنالمحذثونإليهتنبهقدالحديثهذابأنهذاقولهصذرولماذا

.وأعفوه؟!

.!المفترياتتلكوندحض،الشبهاتهذهنردنحنفها،كلعلى

!!!
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الثانيالفصل

والمتنالسندعندفاع

ئمهيد:

أكتفي،البعضفيتنحصرالسندإلىالموجهةالسابقةالشبهاتلأنونظرأ

التوفيق:وبالثهفاقول،الشبهاتهذهبردهنا

المصيصي:محمدبنحجاجهذا

مكانةنعرفحتىالأعور،المصيصيمحمدبنحجاجعنبالحديثونبدأ

اختلط:مابعدعنهالرواةينقللمأنهونتبين،المحذثينعندالراويهذا

حجر)1(:ابنيقول

مجالد،بنسليمانمولىمحمدأبوالأعور،المصيصيمحمدبنحجاج

المصيصة.إلىتحولثمبغداد،سكن،الأصلترمذي

وشعبة،،والليث،جريجوابنذئب،أبيوابن،عثمانبنحريزعنروى

وجماعة.،الزياثوحمزة،يونسبنوإسرائيل،إسحاقأبيبنويونس

معمروأبوعبيد،وأبو،يحيىبنويحيى،معينبنويحيىأحمد،وعنه

،المناديوابن،والذهلي،وصاعقة،وقتيبة،والنفيلي،خيثمةوأبو،الهذلي

وخلق.،والدوري

أقرانه.منوهوالأحمر،خالدأبوعنهوروى

جدأ.أمرهورفع،للحروفتعاهدهوأشدأضبطهكانما:أحمدقال

بعدها.وما2:502:التهذيبتهذيب()1
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تركثمجريجابنعلىقرأإنما،جريجابنحدثنا:يقولكان:مرةوقال

الأخذ.صحيحوكان،جريجابنقال:يقولفكان،ذلك

الكتب.بقيةوقرأإملاء،جريجابنمنالتفسيرسمعأيضأ:أحمدوقال

عامر؟بنالأسودأو،حجاج:أثبتأيماابيسئلأحمد:بنصالحوقال

.حجاج:فقال

عاصم؟أبوأو،حجاج:إليكأحبأيما:مقبلابنسئل:الزعفرانيوقال

.حجاج:فقال

منأثبتفيهمرأيتما،جبريجابنأصحابرأيتقد:الرازيالمعلىوقال

حجاخ.

ثقة.:والنسائيالمدينيبنعليوقال

عبدمنأوثقنائمأحجاج:السلمياللهعبدبناسحاقإبراهيمأبووقال

.يقظانالرزاق

بهافمات،لهحاجةفيبغدادقدمثم،المصيصةإلىتحولسعد:ابنوقال

إلىرجعحينعمرهآخرفيتغيرقدوكان،اللهشاءإنصدوقأثقةكان)602(مشة

بغداد.

آخرالأعورحجاجقدملما:قالليصديقأخبرني:الحربيإبراهيموقال

فقالخلط،يحيىفرآه،عندهمعينبنيحيىفرأيتخلط،بغدادإلىقدمة

شعبةكتابفاعطوهالناسدخلبالعشيكانفلما:قالأحدأ،عليهتدخللا:لابنه

يحيىفقال،خيثمةعنمريمبنعيسىعنمرةعمروبنعنشعبةحدثنا:فقال

...لكقلتقد:لابنه

علىيدلماالخلالعنداودبنسنيدترجمةفيوردقدأنهحجرابنوذكر

..اختلاطهحالفيحذثحجاجأأن

الحسين،واسمه،المحتسبعليأبوالمصيصيداودبنوسنيد:قلت

26

http://kotob.has.it



لمداود:أبووقال)2(،حاتمأبووضغفهالضعفاء،فيالذهبيذكرهلقب)1(،وسنيد

)3(.بثقةليسداودبنالحسين:النسائيوقال،بذاكيكن

وهومحمد،بنحجاجعندسنيدأرأيت:أبيهعنأحمدبناللهعبدقال

بنصفوانعنوأخبرت،الزهريعنأخبرت،جريجلابنالجامعكتابمنهيسمع

جريجابن:قلمحمد،أبايا:لحجاجيقولسنيدفجعلقال،ذلكوغير،سليم

ولمهكذا،لهيقولفكانقال،سليمبنصفوانعنجريجوابن،الزهريعن

الأحاديثتلكوبعض:أبيقال،ذلكعلىوذمه،بحجاجيصنعفيماأبييحمده

منعنيباليلاجريجابنكانموضوعةأحاديثجريجابنيرسلهاكانالتي

حجاجأأنوروى:الخلالقالثم،ذلكنحوالأثرمعنالخلالوحكىأخذها،

ماإلاصحاححجاجعنالناسأحاديثأنويرى،تغيرهوقتفيمنههذاكان

سنيد)4(.روى

المصيصي-محمدبنحجاجأيأيضأ-وثقهوقدحجر:ابنقالثمومن

مسلم.

لعجلي.وا

قانع.وابن

قاسم.بنومسلم

)5(.الأولربيعفيمات:وقال،الثقاثفيحبانابنوذكره

.الأعور.المصيصيمحمدبنحجاجهوهذا

بهحدثمماالحديثأنالظاهرأنمنالمنارصاحبقالهماذكرناأنوسبق

.!اختلاطهبعد

.4:244:السابقالمرجع()1

286.:االضعفاء:فيالمغني)2(

.2:236:الاعتدالميزان)3(

.4:424:التهذيبتهذيب)4(

.464:ا:الاعتدالميزان:وانظر2:602:التهذيبتهذيب)5(
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.ذلك؟!لهوأنىهذا،تقريرمنالدهشةثاخذناوهنا

بعدعنهينقلواولمجيدأ،ذلكيعلمونالحديثهذاروواالذينوالمحذثون

وامثاله،المنارصاحبفيهايدانيهملاالتيمكانتهمولهمعرفنا-كمااختلطما

.!بحاللهيسلملمهذافاستظهاره

وأخر!.فيهقذمحيثواضحأالاسمذكرفيبهتضارنجدبل

ردتأثيرفيواقعلأنه،عنهاللهرضيهريرةأبيالجليلالصحابيفيوطعن

.!الحديثردفيالتقليدوبمجرد،النقلفيالقاصرالعقلتحكيمبمجردالحديث

:المقامهذافيمسلمالإماممكانة

حديثفيوالحكمالأمر،هذافيالمختلطوأهلالنقادموقفنذكرأنوقبل

مسلمالإماممكانةنذكر،ذلكفيالفصلوالقول،الثقاتمنبالاختلاطرميمن

إالتمييز!)1(::كتابهمقدمةفيقولهفي،المقامهذافي

العلمأهلمنالقائلقولينكرونقومآقبلكأنذكرتاللهيرحمكفإنك

حديثروايتهفييخطىءوفلان،صحيححديثوهذاخطأ،حديثهذا:قالإذا

بخلافه.فلانروىماوالصوابكذا،

الصالحيناغتيابإلىونسبوه،قالهمنقولمنذلكاستعظمواأنهموذكرت

قالوا:وحتى،الماضينالسلفمن

وماع،بهلهعلملابمامتخرصصوابهامنروايتهمخطاتمييزادعىمنإن

إليه.يوصللاغيبعلم

)3(روايةالحقمستنكري)1(،العوامجهلةكثرةلولاأنوإياكاللهوفقناواعلم

جهل.منعلمتبينولا،جاهلعلىعالمفضلبانلما،بالجهالة

الجهل.هوالعلموضد،فيهالجهللتركيبالعلمينكرالجاهلولكن

الأعظمي.مصطفىمحمدالدكتورتحقيقبعدها،وما123:التمييزكتاب)1(

.الصوابإلىأقربأثبتناهماولعل:المحققيقولى،العوامجملة:الأصلفي)2(

)ورايه(.الأصلفيكذاالمحققيقول)3(
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وكثرة،الجهالاستنكاريهولنكفلا،محالةلالهدافع،لضدهنافضدفكل

والجهل،معدنهالىدائرالعلماعتداد)1(فإن،وحرموهقومبهخصلما،الرعاع

أهله.علىواقف

روايتها،فيقوموهممما،أحاديثروايةكتابيفيلكأذكرأنوسالت

أبينهاشافببيانوالخطأ،الغلطعدادفيالعلمأهلعندالأحاديثتلكفصارت

منغلط-سبيلك،الصوابطلبسبيلهمما-ولغيركلكيتضححتىلك،

ماذلكمناللهشاءإنلكوسأذكرفيها،منهمأصابمنوصوابغلط،

التوفيق.وبالثه،كتابيفيلكأذكرهمماأكثرعليوتهجم،اللهيرشدك

فيه.توقيهيلزملماالمتوقي،الحفظالمتقن)2(الحافظفمنهم

،غيرهمنيلقنهتلقينأو،يتوهمهبتوهمحفظهالمشيبالمتساهلومنهم

.غيرهإلىأدائهعنديميزهلاثم)3(،بحفظهفيخلطه

الأثر،بحفظفيتهاونأسانيدها،دون،الأحاديثمتونحفظهمهمنومنهم

عنهم.إليهأدىالذينغيرقومعلىبالتوهمفيحيلها،بعدهمنيتخرصها

ففي،المقامهذافيمسلمالإماممكانةتفصيلبيانمجالفيهناولست

الأحاديثنقدفيمسلمالإماممكانةعنووضوحبجلاءلنايكشفماالقولهذا

والأخطاء.الأوهاممنوتنقيتها

المختلط:وأهلالنقادموقف

عليهتدخللا:خلطحينحجاجلابنمعينبنيحيىقولعرفناقدكناراذا

ذإ28:مسلمصحيحمقدمة:وانظر،أثبتناهماالأوضحولعلالمحققيقول:تعدادالأصلفي)1(

بذلك.التكثرإرادةبهاوالاعتدادروايتهاعلىيحملهالذيان:فيهاجاء

فإن،وبعد:مسلمالإمامعن24:الحديثفيالعلل:فيسعيدالرحيمعبدهمامالدكتورنقل)2(

الخ...الحافظفمنهم،ينقلونلمانقلهموفي،يحفظونلماحفظهمفيمتباينونالناس

علىوكان،غيرهإلىأداثهعنيميزهلاثم،بحفظهفيخلطه:قولهالسابقالمرجعفيليس)3(

.!الفروقتلكيذكرأنالمحقق
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مسائلهفيالبرذعيذكرهماوإليك،الاختلاطمنالمحذثينموقفهذاف!ناحدأ،

:قالحيث،الرازيزرعةلأبي

أنهغير،بآخرةانكرناهكنا،نعم:فقالتغير؟حبيببنقرة:زرعةلأبيقلت

لم:فقلت،تبسمثم،ابنهيحضرحتىيحذثولا،كتابهمنإلايحذثلاكان

؟.تبسمت

منفدنا،عليهواستاذنا،البابعليهفقرعنا،حاتموأبويومذاتأتيته:قال

أصحابهؤلاءإنأبت،يا:وقالت،لحقتقدابنتهف!ذالنا،ليفتحالباب

فلا،حديثكمنليسماعليكيدخلواأنأو،يغلطوكأنآمنولا،الحديث

فلاأحفظأنالها:فقالقرة،بنعليتعني،اخييجيءحثى،إليهمتخرج

عليك.آمنهملاف!ني،إليهمتخرجأدعكلست:فقالت،ذاكامكنهم

فيعليهوتحتج،تمنعهوهي،الخروجفيعليهاويحتجيجتهد،قرةزالفما

تدعه.ولم،عليهغلبتحتى،قرةبنعلييجيءأنالى،الخروجترك

علي.ابنهوافىحتىوقعدنافانصرفنا:زرعةأبوقال

أباها)1(.و!يانتهاصرامتها،منأعجبفجعلت:وقال

جانبمنسواء،الاختلاطقضيةعلىباهرأضؤأيسلطكسابقهالموقفهذا

جانبمنأو،مرضاهعلىالطبيبيكشفكما،الرواةعلىيكشفونالذينالنقاد

مهمته.علىللناقدعونخيرهمالذين،وذويهالمختلطأهل

فنوهذا،الحديثفيهايطولالاختلاطمنللمحذثينأخرىمواقفوهناك

مهم)2(.عزيز

99-89:الحنبليرجبلابنالترمذيعللشرحضوءفيمنهجيةدراسةالحديثفيالعلل)1(

.ب154لوحة:لهالبرذعيمسائل:الرازيزرعةلأبيوالمتروكينالضعفاء:عننقلأ

.4:153:للعراقيالألفيةوشرح485:المغيثفتحانظر:)2(
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:الثقاتمنبالاختلاطرميمنحديثفيالحكم

ذلك)1(.فيالقولالمحذثونوفصل

به.ويحتجيقبلالاختلاطقبلمنهمسمعفما

قبلعنهاخذهليدرفلم،أمرهأشكلأو،الاختلاطبعدسمعماأما

عنه.بالراويذلكويتميز)2(.يقبلولايردفإنهبعدأوالاختلاط

روايةمنالحديثيكونأنالاختلاطقبلالروايةبهاتتميزالتيالقرائنومن

وقتفيمنهسمعواأنهمعلمالذينأي،المختلطالراويأصحابمنالكبار

روايةبصحةيصرحونوجدناهمفقد.سماعهمتاريخعلىينصلموانمبكر،

فاحتج،عمرهآخرفياختلطقد:الخطيبقال.السائببنعطاءمثلهؤلاء،

كانمنهسماعهملأن،وشعبة،الثوريسفيانمثل،عنهالأكابربروايةالعلمأهل

أخيرأ)3(.منهمسمعمنبروايةالاحتجاجوتركواالصحةفي

علىمحمولةالمختلطأصحابمنالكبارفرواية:قلت:التهانويقال

)4(.الصحة

القصل:القول

الصلاخ:ابنوقال

فإناأحدهما،أو،الصحيحينفىبهمحتجأالقبيلهذامنكانمنأنواعلم

)5(.الاختلاطقبلعنهمأخوذاوكانتمئز،مماذلكأنالجملةعلىنعرف

إجماعلهيشهد)6(،مصنفاتهمفيوقرروهالعلماءأيدهسديد،جوابوهذا

.بالقبولالكتابينأحاديثتلقيعلىالعلماء

.بتصرفبعدهاوما133:الحديثعلومفيالنقدمنهج)1(

.3:والاغتباط2،35ةالحديثعلوم:انظر)2(

.371:الكفاية)3(

.89:السننإعلاءيطالعلمنالسكنانهاء)4(

.134:المحدثينعندالنقدمنهج)5(

.528:والتدريب،486:المغيثوفتح،4:161:الألفيةشرح:وانظر،السابقالمرجع)6(
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شاكر:أحمدالشيخالمرحومتالولهذا

وممن،المحققينمنبالحديثالعلمأهلعندفيهمريةلاالذيالحق

صحيحةالصحيحينأحاديثأنالأمر،منبصيرةعلىوتبعهم،بهديهماهتدى

منوغيرهالدارقطنيانتقدوإنماضعف،أومطعنمنهاواحدفيليسكلها،

العلياالدرجةالصحةفييبلغلمانتقدوهماأنمعنىعلى،الأحاديثبعضالحفاظ

يخالففلمنفسهفيالحديثصحةوأما،كتابهفيمنهماواحدكلالتزمهاالتي

الصحيحينفيأن،الزاعمينوزعم،المرجفينإرجافيهولنكفلافيها،أحد

القواعدعلىوانقدهافيها،تكلمواالتيالأحاديثوتتبع،صحيحةغيرأحاديث

سواءإلىالهاديوالله،بينةعنواحكم،العلمأهلأئمةعليهاسارالتيالدقيقة

)1(.السبيل

وصحيحه:مسلممكانة

)2(:وصحيحهمسلمالإمامفيقيلمابعضوإليك

وأبازرعةأبارايت:يقولسلمةبنأحمدسمعت:إبراهيمبنمحمدقال

عصرهما.مشايخعلىالصحيحمعرفةفيالحجاجبنمسلميقدمانحاتم

منأصحالسماءأديمتحتما:النيسابوريعليبنالحسينعليأبووقال

الحديث.علمفيالحجاجبنمسلمكتاب

هذاكتابيفيشيئأوضعتما:يقولمسلمأسمعت:الشرقيابنوقال

بحجة.الاشيئأمنهاسقطتوما،بحجةإلاالمسند

وورعهوإمامتهجلالتهعلىوأجمعوا:مسلمعنالرواةذكرهبعدالنوويوقال

.35:الحثيثالباعث()1

:ا:الحنابلةوطبقات،401-13:001بغدادوتاريخ،183-8:182:والتعديلالجرح)2(

ق7الكمالوتهذيب29،-2:98الأولالقسمواللغاتالأسماءوتهذيب933،-337

والنهاية:والبداية،3:041:والكاشف،95-.2:588:الحفاظوتذكرة،بعدهاوما241

:2:الذهبوشذرات،128-51:126:التهذيبوتهذيب35،-11:33

.591-5:491:الأعيانووفيات،144-145
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جلالتهعلىالدلائلأكبرومنمنها،وتضلعهفيهاوتقدمه،الصنعةهذهفيوحذقه

فيها،وتفننهمنها،واضطلاعه،الحديثعلومفيوقعودهوحذقهوورعهوامامته

الترتيب،حسنمن،بعدهولاقبلهكتابفييوجدلمالذيالصحيحكتابه

الأسانيدفيالتحويلمنوالاحتراز،نقصانولازيادةبغيرالحديثطرقوتلخيص

وأمتنفياختلافمنالرواةألفاظفيماعلىوتنبيهه،زيادةغيرمناتفاقهاعند

المدلسين،بسماعالمصرحةالرواياتعلىبالتنبيهواعتنائهحرف،فيولوإسناد

..كتابهفيمعروفهومماذلك،وغير

وكبار،الشأنهذاأئمةأعلامأحد،اللهرحمهمسلمأأناعلم:وقال

الأقطارأئمةإلىطلبهفيوالرحالين،والاتقانالحفظوأهل،فيهالمبرزين

،والعرفانالحذقأهلعندخلافبلا،فيهبالتقدملهوالمعترف،والبلدان

..الأزمانكلفي،عليهوالمعتمد،كتابهإلىوالمرجوع

فيأودعهماعلىواطلع،اللهرحمهمسلمصحيحفينظرهحققومن:وقال

وجواهر،التحقيقنفائسمن،طريقهوبديع،سياقهوحسن،وترتيبهإسناده

الطرقوتلخيص،الرواياتفيوالتحري،والاحتياطالورعوأنواع،التدقيق

مماذلكوغير،روايتهواتساع،اطلاعهوكثرةوانتشارها،متفرقهاوطبعواختصارها،

لاأمامأنهعلم،والخفياتالظاهراتواللطائف،والأعجوباتالمحاسنمنفيه

اللهفضلوذلك،دهرهأهلمنيدانيهبل،يساويهمنوقل،.عصرهبعدمنيلحقه

العظيم.الفضلذوواللهيشاء،منيؤتيه

لأحديحصللم،مفرطعظيمحظكتابهفيلمسلمحصلحجر:ابنوقال

وذلك،إسماعيلبنمحمدصحيحعلىيفلف!لهكانالناسبعضإنبحيث،مثله

كما،الالفاظأداءعلىوالمحافظة،السياقوجودة،الطرقجمعمنبهاختصلما

النيسابوريين،منخلقمنوالهعلىنسجوقدبمعنىروايةولاتقطيعغيرمن،هي

علىالمستخرجصنفممنإمامأعشرينمنأكثرمنهموحفظت،شأوهيبلغوافلم

...الوهابالمعطيفسبحان،مسلم

بنمسلمسمعت:قالأنهنيسابور-حفاظأحد-عبدانبنمكيوعن

:يقولعنهاللهرضيالحجاج
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المسند.هذاعلىفمدارهم،الحديثسنةمائتييكتبونالحديثأهلأنلو

)1(.صحيحهيعني

مسلم:صحيحعلىالمستخرجاتفوائد

ممنإمامأعشرينمنأكثرحفظقدحجرابنالحافظأنعرفناقدكناوإذا

فهي،المستخرجاتهذهفوائدنذكرأنيجبفإننا،مسلمعلىالمستخرجصنف

عنه.الحديثبصددنحنفيما،ومهمةوعظيمةجليلةفوائد

لهاأنفيمسلمبصحيحتلتحقالمخرجةالكتبهذه:الصلاحابنيقول

مخرجاتهممنوششفادكلها،خصائصهافيبهتلتحقلموان،الصحيحسمة

فوائد:

.الإسنادعلو-ا

طرقه.بكثرةالحديثقوةوزيادة-2

)2(.مفيدةصحيحةألفاظوزيادة3-

:فائدتانمنهايستفادالكتابينعلىالمذكورةالتخاريجإن:ويقول

الإسناد.علو:إحداهما

وتتمات،زائدةألفاظمنفيهايقعلما،الصحيحقدرعلىالزيادة:والثانية

فيالثابتةبالأسانيدواردةلأنها،التخاريجبهذهصحتهاتثبت،الأحاديثبعضفي

)3(.الثابتالمخرجذلكمنوخارجةأحدهما،أو،الصحيحين

حديثأروىلوالمستخرجمصنفلأن)4(:ومثالهالإسناد،علوبيانفيوقال

.المستخرجفيبهرواهالذيالطريقمنأنزللوقع،البخاريطريقمنمثلأ

وأالبخاريطريقمنالرزاقعبدعنحديثأروىلونعيمأباأن:مثاله

.15:ا:النوويبشرحمسلمصحيح)1(

.26:السابقالمرجع)2(

.151-411:ا:الراويتدريب:وانظر،02-91:الحديثعلوم)3(

.142-141النظر:توجيهوانظر:،151-141:ا:الراويتدريب)4(
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بفتح-الذبريعنالطبرانيعنرواهوإذا،بأربعةإلاإليهيصللم،مسلم

باثنين.وصلعنه-الموحدة

وبينهبينهكان،مسلمطريقمن،الطيالسيمسندفيحديثأروىلووكذا

عنفارسابنعنرواهوإذا،وشيخهومسلم،مسلموبينبينهشيخان:أربعة

باثنين.وصل،عنهحبيببنيونس

)1(.فائدةعشرينإلىالفوائدهذهالسخاويالإمامأوصلوقد

لمأخرىفوائدللمستخرجاتأنحجرابنعنوالصنعانيالسيوطيونقل

لذكرها:منهمأحديتعرض

نأيلزمهالصحيحشرطعلىالمخرجلأن،فيهلهأخرجمنعدالةإحداها:

.عندهثقةعنالايخرجلا

أقسامأ:ينقسمونالمستخرجفيالذينفالرجال

فيهم.كلامفلا،المخرجهذاقبلعدالتهثبتتمن:فمنهم

كانان:الطعنذلكفيفينظر،المخرجهذاغيرفيهطعنمنومنه!:

فلا.وإلا،فيقدمقادحامقبولأ

فتخريج،تجريحولاتوثيقفيهالمخرجهذاقبللأحديعرفلامن:ومنهم

موثق،هومندرجةإلىمستورهومندرجةعنينقلهم،لهمالصحةيشترطمن

ذلكفيتكنلمولوالإسنادبهذايروونهاالتيأحاديثهمصحةذلكمنفيستفاد

المستخر!.

فيوهو،السماعبتصريح،المدلسينحديثمنفيهايقعما:الثانية

بالعنعنة.الصحيح

المدلسسمعهمماأنهعلىاطلعاالشيخينأنالجملةفينعلمأناقدمنافقد

كالاحتمال.اليقينليسلكن،شيخهعن

الاحتمالين.أحدينفيبالتصريحالمستخرجفيذلكفوجود

36.:ا:المغيثفتحانظر:)1(
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قبلمنهمسمعهعمن،المختلطينأحاديثمنفيهايقعما:الثالثة

ذلكسماعهليبينولم.اختلطمنحديثمنالصحيحفيوهو،الاختلاط

.بعدهأوالاختلاطقبلالروايةهذهفيمنهالحديث

في،والمهملة،المبهمةبالأسماءالتصريحمنفيهايقعما:الرابعة

المتن.فيأوالإسناد،في،الصصيح

المحالالمتنعلىبه،المحالللمتنالثمييزمنفيهايقعما:الخامسة

عليه.

بعضلفظعلىالحديثيخرجفإنهجدأ،كثيرمسلمكتابفيوذلك

.يوردهالذياللفظذلكعلىالرواةألفاظباقيويحيل،الرواة

.نظيرهأنهعلىفيحمل"مثلهأ:يقولفتارة

بالزيادةمخالفةفيهماأنعلىفيحمل"معناه!أو"نحوه!:يقولوتارة

والنقص.

يخفى.لاماالفوائدمنذلكوفي

منليسمما،الحديثفيالمدرجللكلامالفصلمنفيهايقعما:السادسة

مفصل.غيرالصحيحفيويكون،الحديث

أصلفيوتكونبرفعها،المصرحالأحاديثمنفيهايقعما:السابعة

المرقوفة.كصورةأو،موقوفةالصحيح

التيالفوائدبهذهالمستخرجاتفوائدفكملت:تعالىاللهرحمهقالأنإلى

عشرأ)1(.ذكرناها

سالمةالمستخرجروايةجاءتالصحيحيناحدفيحديثبهاأعلعلةكل

منها:

أيضأ:الحافظالإسلامشيخوقال

.161-151:االراوي:وانظر-72،73:ا:الأفكارتوضيح)1(
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سالمةالمستخرجروايةجاءتالصحيحينأحدفيحديثبهاأعلعلةوكل

جدأ)1(.كثيروذلك،فوائدهمنفهيمنها،

:الجزريابنسند

السماحي:محمدالدكتورالأستاذفضيلةوقال

محمدالشيخأستاذنابمحتوياتهأجازناالذيالكبيرالأميرثبتإليبالرجوع

:قال،الجزريابنإلىبالسندفيهوجدنا،الشنقيطييابىمابناللهحبيب

وشبك،المقدسيالحسنابنأنا،بيديوشبك،المزنيحفصأبوأنبانا

وشبك،الثقفيالفرجأبوأنا،بيديوشبك،الحلبيسعيدبنعمرثنا،بيدي

الحسنمحمدأبوأنا،بيديوشبك،التميمي)سماعيلالحافظأنا،بيدي

،بيديوشبك،المكيالعزيزعبدبنأحمدبكرأبوأنا،بيديوشبك،السمرقندي

الصاكاني،الشرودبنعمرأبوأنا،بيديوشبك،طالببنمحمدالحسنأبوأنا

:قال،الحسنبنالعزيزعبدأبوبيديشبك:قال،بيديوشبك

:وقاليحيىأبيبنإبراهيمبيديشبك

:وقال،سليمبنصفوانبيديشبك

:وقال،الأنصاريخالدبنأيوببيديشبك

:قال،رافعبناللهعبدبيديشبك

:وقال،هريرةأبوبيديشبك

..!.القاسمأبوبيديشبك

ثبته:فيعابدابنبالمشابكةالمسلسلبطريقةكذلكالجزريابنسندوذكر

(.العواليالأسانيدفياللآلي)عقود

المسلسل:وهذاالعلماء

المسلسلة)المناهل:كتابهفيالأيوبيالباقيعبدمحمداللكنويأيضأوذكره

.161:االراويتدريب)1(
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للحديث:ذكرهبعدقالثم.(.المسلسلةالأحاديثفي

:قالثم..مسلسلاتهفيالديباجيأخرجه

:قالثم،المسلسلهذاطرقغالبالسخاويجمعوقدعابد:محمدقال

ضعيف.وهو،يحيىبنإبراهيمعلىتسلسلهمدار

فصحيح.المتنوأما

:الفرجدعاءحديثفيالمذكوربالسندالسخاويالشمسعنورويناه

بنحجاجطريقمن،جريجابنالىالسندساقثم.عمر.بنتسارةأخبرتني

جريج:ابنقالالأعور،المصيصيمحمد

أبيعن،رافعبناللهعبدعنخالد،بنأيوبعن،أميةبنإسماعيلأخبرنا

:قال..الحديث...اللهرسولأخذ:قالهريرة

.مسندهفيوأحمد)1(،تفسيرهفيوالنسائي،صحيحهفيمسلمأخرجه

به:معتدكيربالاحتمالاتالرد

الطيب:ابنقال

لكونهيلتفتواولموغيرها،والمنحوالمقاليدوالجيادالعقودفيبصحتهوصرح

أبورواهمماأنهباحتمال،والبيهقي،المدينيوابن،التاريخفيالبخاريفيهتكلم

به)2(.معتدغيربالاحتمالاتالنقولردلأنالأحبار،كعبعنهريرة

السماحي:محمدالدكتوررد

)3(:فقالريةأبيضلالاتعلىالسماحيمحمدالدكتورفضيلةردوقد

حتى،اللهرسولعنكعبعنيحذثأنإلىبحاجةهريرةأبويكنلم

بذلكغشقدهريرةوأبوكعب،عنأخذهأنهعلىهريرةأبوعنعنهمايحمل

خطأ.وهو،سننه:الأصلفي)1(

.218-217:الميزانفيهريرةابو)2(

.بتصرفبعدهاوما215:السابقالمرجع)3(
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أنهعلىكعبعنرواهماعنهونقلوا،التابعينوكبار،الصحابةبهوانخدع،الأمة

اللبس.هذافيذلكبعدالعلماءوأوقع،اللهرسولمن

عنأو،اللهرسولقال:قالإذاالصحابيأنالعلماءقررهالذيإن

عنرواهأنهعلىقرينةتقمأو،يصرحا3ما،السماععلىحمل،اللهرسول

يكيهيم.اللهرسولعنصحابي

:الكمالقال

.السماععلىحملوالسلامالصلاةعليهقالالصحابيقالإذا

عنإلايرسللاإذيضر،فلا،والإرساليحتمله:الباقلانيالقاضيوقال

فيالأحباركعبإلاتابعيعنروايتهالأصاغرعنالأكابرفييعرفولا،صحابي

.الإسرائيليات

شارحه:قال

على)قال(حملالتقريبفيالقاضيعليهنصالذيبأنالسبكيوتعفبه

أخلافأ.فيهأحدعنأحفظولابل:السبكيقالخلافأ،فيهيحكولم،السماع

علىعاصرهإذاالسماععلىتحملالصحابيغيرمنالعنعنةكانتوإذا

علىالصحابينيتحمللانهلمدئسآ،يكنلمماآخر،تولىعلىلاتاهأو،تول

؟.السماع

الحاكم:قال:الكمالشرحفيالحاجابنقال

النقل.أهلبإجماعمتصلةتدليسفيهاليسالتيالمعنعنةالأحاديث

حذفوالأوجه،عنهبالروايةمعروفأيكونأناشتراطالدانيعمروأبووزاد

.الشرطهذا

الخطيب:وقال

إذابهمعمولصحيحفلانحدثناالمحذثقولأنعلىمجمعونالعلمأهل

منه.وسمعلقيهكان
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العراقي:الدينزينالشيخوقال

اليهوذهب،العملعليهالذيفالصحيح:المعنعنالإسنادحكمفياختلفوا

سلامةبشرطالمتصلالإسنادقبيلمنأنه،وغيرهمالحديثأئمةمنالجماهير

:قالثم،بالعنعنةعنهرواهلمنملاقاتهثبوتوبشرط،التدليسمنبالعنعنةالراوي

منوغيرهما،والبخاري،المدينيابرتمذهبهواللقاءثبوتاشتراطمنذكرناوما

العلم.هذاائمة

لم،مخترعقولأنهواذعى،ذلكاشتراطصحيحةخطبةفيمسلموأنكر

وحديثاقديمأبالأخبارالعلمأهلمنعليهالمتفقالشاثعالقولوأن،إليهقائلهيسبق

أنهماقطخبرفيياتلموانواحد،عصرفيكونهمايثبتأنذلكفييكتفيأنه

نظر.مسلمقالهوفيما:الصلاحابنقال.وتشافها.اجتمعا

فهوالخ.".التربةالله"خلق:حديثفيبالسماعصرحأنهعلى:قولهأما

!.يقولمايدريلامنقول

كعبروايةمنبانه-قولهحدعلىجزموا-الذينأنيعرفأنحقهوكان

.!الرسولعلىكذببأنههريرةأبايتهموالم

!.هريرةأبيدونفيمامعلولأنهعلىذلكحملوابل

...البيهقيورأي،البخاريرأيبكمروقد

بنإبراهيمعنأخذهإنماأميةبنإسماعيلبانأعفوهالمحدثينأنترىفانت

وقالوا:،أيوبعنأخذهوإبراهيم،يحيىأبي

لأن،تقؤهلمالربذيعبيدةبنموسىومتابعة،بهمحتجغيرإبراهيمإن

فهو،والمؤرخونالمفسرونعليهلمامخالفوالحديث،ضعيفعبيدةبنموسى

إ.محفوظغير

منقطعة:ايوبعنلهإسماعيلروايةكانتالمدينيابنقول!حلو

إبراهيم،عناخذهإنماإسماعيلأنمنالمدينيابنقالهماصحولو

.!منقطعةأيوبعنلهإسماعيلروايةكانت،أيوبعنأخذهوإبراهيم
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معضلة:ايوبعنإسماعيلروايةكانتالجزريابنرواية!حتلو

يحيىبنإبراهيمأنمن-ذكرهاسبقالتي-الجزريابنروايةصحتولو

إسماعيلروايةكانت،أيوبعنأخذهوصفوان،سليمبنصفوانعنأخذهإنما

.!معضلةأيوبعن

.واحد!مكانمنوصفوانإبراهيممنهاسقطيكونإذ

التاريخ:فيالبخارياخراجسر

سنةإبراهيموتوفي،144سنةتوفيأميةبنإسماعيلأنعلمتلوأنكغير

فيكما،أميةبنإسماعيلعنهأخذخالدبنوأيوب،132سنةصفوانوتوفي184

صارخاتهامإبراهيممنأخذهإنماإسماعيلبانالحكمأنعلمت،الخلاصة

.!رواهمماشيءفيبالتدليسلإسماعيل

:وقال،أيوبترجمةفيالتاريخفيفأخرجهالبخاريعدل،لذلك

أيوبفيهوهمأنهأي.أصحوهوكعب،عنهريرةأبيعن:بعضهمقال

الباحث-زعمعلى-المحذثينشيخزعمكما،بخطئهيجزمولم،احتمالعلى

رشيدإ.

.!أصحوهو:قال

الصحة:.ينفيلاالتفضيلافعل

صحيحقبيلمنفهو،أيوبحديثعنالصحةينفلمالتفضيلوأفعل

.!المحذثينكلامهووهذا،الصحيحعلىمقدموالأصح،وأصح

قدأنكمع،بالكذبهريرةأباويرمون،وأستاذهالباحثصاحبنايشتطفلم

وعلىلمحيرهم،المحذثينمنكثيرينعنديسلململلحديثتعليلهمأنعلمت

تقوىلاوالمؤرخينله)1(المفسرينومخالفة.وأحمد.،والنسائي،مسلمرأسهم

!محفوظغيرتجعلهولارده،على

.385،7:912،51:534-6:384القرطبيتفسير:انظر(1)
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والقرأن:الحديثبينتعارضلا

بينما.)1(عليهواشتملتالأرضاحتوتهماخلقفضلالحديثأنوواضح

.تعارضيكونلاوحينئذ..جملةوالأرضالسمواتخلقتذكرالآية

)2(:السماحيمحمدالدكتوريقول

يومالجبالفيهاوخلق،السبتيومالتربةوجلعزاللهخلق9:يقولالحديث

.يومانفهذانالأحد!

المكروهفسرنافأباالثلاثاء"يومالمكروهوخلقالاثنينيومالشجر"وخلق

أربعةتمامفهذه،يومينفيبهايتعلقوماالأقواتتقديركانوالثمار،الزروعبآفات

.أيام

هوانمافالنوربالسماء،يتعلقماوهذاالأربعاء"يومالنور"وخلق:قولهبقي

.والنجوموالكواكبوالقمرالشمسنور

".الخميسيومالدوابفيها!وبث:قولهأما

والبث.الخلقبينوفرق)خلق(،يقللمفأولأ:

الأقواتخلقتإنمابل،بالأصالةالأرضأقواتمنالدوابتكنلموثانيأ:

خلقهاينافيلاوهذا،الأرضفيتفريقهاعلىدلإنماالحديثإنقلنا:فلولها،

فرضوعلىالشجر،إلاالاثنينيومفييخلقلمإنهالحديثيقلولم،ذلكقبل

الآية.فيالمرادةالأقواتمنأنهانسلمفلاالخميسيومفيخلقهاأنه

الخلق.آخرفيالجمعةيوممنالعصربعدالسلامعليهآدم"وخلق:وقوله

بعد،فيهإشكاللاأالليلالىالعصربينفيما.الجمعةساعاتمنساعةآخرفي

قوله:

السماء!)3(.إلىاستوىثمجميعأالأرضفيمالكمخلقالذي)هو

.4:26:الأصولجامعانظر:()1

.بتصرفبعدهاوما124:الميزانفيهريرةابو)2(

.92:آية:البقرةسورة)3(
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الأيامتلكفي،الأرضفيلهيحتاجونماآدملبنيوأعدخلقأنهفظاهره

إليهيشيركما،يومينفيسمواتسبعفقضاهنالسماء،إلىاستوىثم،الأربع

تعالى:قوله

!)1(.يومينفيسمواتسبع)فقضاهن

الستة.الأيامنطاقعنخارجآدمفخلق

عليه.دلمامعيتصادمولم،اللهكتابالحديثيناففلمفإذا

يومين.فيالسبعالسمواتقضائهعنيتحدثلمأنهبقي

أدوارفيوجدتأشياءيذكر!كقبهفالرسولترى،كماهئيئعليهوالجواب

أينفمنفيهما،ماوسائروسماء،أرضمنخلقمابيانبصدديكنولم،متعاقبة

؟التعارضجاء

:تقولالآيةإنيقالقد

فوقها!.منرواسيفيها)وجعل

قوله:بعد

!)2(.يومينفيالأرض)خلق

الحديث.فيجاءكما،الثانياليومفيخلقهاينافيوهذا

ذلك،قبلخلقهاينافيلاأنهعلمتفيها!)وجعلقولهتاملتإذالكن

منسقة،ولامرتبةغيرتضاريسمعها،الأرضفياللهوخلقها،الأرضمنفالجبال

إلىمكانمنونقلهادورتها،فيالأرضتوازنيحفظالذيمكانهافيفإرساؤها

تكنلمأنبعد،رواسيجعلهاهووغيرها،والتعريةالزلازلبعوامل،مكان

كذلك.

نأعلىأقواتها،فيهاوقدرفيها،وباركفوقها،منرواسيفيهاصيرفالمعنى

.21:آية:فصلتسورة(1)

.01-9:آية:فصلتسورة)2(
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!)1(.للسائلينسواءأيامأربعة)في:قوله

فيها،البركةووضع،رواسيوتصييرها،والجبالالأرضخلقانعلىيدل

مختلطةكانتمبادئهافكأن،فصلغيرمن،أيامأربعةمدةفيكانأقواتها،وتقدير

تمامأ.سابقهعندوركلينفصلأنغيرمنالأدوار،هذهفي

.والقرآنالحديثبينالتعارضيتحققلاوبذلك

.01:آية:فصلتسورة(1)

!!!
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الثالثالفصل

هريرةأبيعندفاع

ثمهيد:

هريرةأبيالجليلالصحابيالإسلامروايةضدالموجهةالطعونتلكولولا

الدفاعهذاكانهناومن،مكانتهلبيانتعرضتماأسلفنا-كما-،عنهاللهرضي

فيللطعنوجهلاأنهويتبين،المفترياتتلكندحضحتىضرورئأ،المجمل

ذكرها.سبقالتيالوجوهجميعمنالحديث

:؟هريرةابولماذا

ومنهما،الإيمانحقيقةتتوقفعليهما،توأمانأوصنوانوالسنةالكتاب

الدين.رحابفيالإنسانيباشرهاالتيالأفعالجميعأحكامتستمد

)1(:المصدرينهذينالىموجهأالإسلامأعداءكيدكانهناومن

ألفاظه،تحريفعلىلا،معناهتحريفعلىاقتصرفقدللكتابكيدهمأما

بحفظه:تكفلقدوجلعزاللهلأن

تحفطون!)2(.لةؤإئاالذكرترلنانحن)إئا

وهوالذكر،بحفظوتعالىتباركالحقمنقاطعوعدالكريمةالآيةهذهففي

الكريم.القرآن

:للقرآنمبينةالنبويةالسنةبأنشأنهجلالحقأخبرناوقد

.بتصرف،هريرةأبيعندفاعمقدمة(1)

.9:آية:الحجرسورة)2(
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!)3(.يتفكرونؤتغفهثمإتيهمئرذقاللئاسءلئبينالذكرإليك)ؤآنزلنآ

لقومؤزخمةؤفدئفيهاختقفوأسالذيتفئملئبئنإلأآلكتحتغقيكآنزلنا)ؤقا

!)2(.يؤمنون

القرآنألفاظتحريفتجاهبالفشلالإسلامأعداءكيدباءفقدثمومن

السنةنحواتجهوااليهود،رأسهموعلىأنهمإلا،يريدونماينالواولم،الكريم

الأسانيدوصنعواالآخر،البعضوتحريفالأحاديثبعضافتراءواستطاعوا،النبوية

منثلةنبيهلسنةهيأوجلعزاللهولكن،الأمةفيوأشاعوها،المكذوبةالمختلقة

منالصحيحةالأحاديثوميزوا،كيدهمعنفكشفوا،المجاهدينالجهابذةالعلماء

.المطهرةالنبويةالسنةحفظتوهكذا،المكذوبة

حربهمعنينصرفواولم،السلاحيلقوالموأتباعهموأعوانهماليهودأنبيد

سيماولا،النبويةالسنةرواةفيالتشكيكعلىيقومآخر،مسلكأفسلكوا،للاسلام

بحجة،وصدقهمأمانتهمفيوللطعن،حولهمالشبهاتوإثارة،منهمالمكثرين

الحر!.والرأي،الموضوعيوالبحث،العلميالنقد

هريرةأبي،المؤمنينوحبيب،الاسلامراويةالجليلالصحابينصيبوكان

أكئرمنعنهاللهرضيلأنهالكثير،الشيءالجديدالكيدهذامن،عنهاللهرضي

الحبيبللرسولملازمةأكثرهممنكانلأنهنظرأ،للحديثروايةالصحابة

منغيرهمنمسموعاتهإلىإضافة،غيرهيسمعهلممافسمعيكقه،المحبوب

لقولاستجابة،إياهويعلمهم،للناسيرويهالكثيرالشيءعندهفصار،الصحابة

بنلعمروقالانه،عنهاللهرضيشريحأبيعنوغيرهماالشيخانرواهيك!هالرسول

بهقامقولأأحدثكالأمير!أيهاليائذن:مكةإلىالبعوثيبعثوهوسعيد،

به:تكلمحينعينايوأبصرته،قلبيووعاهأذنايسمعته،الفتحيوميك!النبي

قال:2ثم،عليهوأثنىاللهحمد

واليومبالثهيؤمنلامرىءيحلفلا،الناسيحزمهاولماللهحرمهامكة"ان

لقتالترخصأحدف!ن.شجرةبهايعضدولادمأ،بهايسفكأنالآخر

.44:آية:النحلسورة(1)

.64:آية:النحلسورة)2(
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فيهاليأذنوإنما،لكميأذنولملرسولهأذنقداللاإن:فقولوافيهايك!هاللهرسول

الغاثب!.الشاهدوليبلغ،بالأمسكحرمتهااليومحرمتهاعادتثمنهار،منساعة

يعيذلا،شريحأبايامنكأعلمأنا:قالعمرو؟قالما:شريحلأبىفقيل

)1(.بخربةفازأولا،بدمفازآولاعاصيأ،

يك!رالنبي:ذكرأنأبيهعنبكرةأبيبنالرحمنعبدعنللبخاريروايةوفي

:قال-بزمامهأو-بخطامهإنسانوأمسك،بعيرهعلىقعد

هذاأ؟.يوم"أي

:قال.اسمهسوىسيسميهأنهظنناحتىفسكتنا،

النحر؟!.يوم"أليس

:قال.بلىقلنا:

هذا؟أ.شهر"فأي

ةفقال.اسمهبغيرسيسميهأنهظنناحتىفسكتنا

؟!.الحجةبذيإأليس

:قال.بلىقلنا:

فيهذا،يومكمكحرمة،حرامبينكموأعراضكموأمرالكمدماءكم"فإن

منيبلغأنعسىالشاهدفإن،الغائبالشاهدليبلغ.هذابلدكمفيهذا،شهركم

منه!)2(.لهأوعىهو

:يريدونماهذا

هريرةأبيمنالروايةكثرةاليهود،رأسهموعلى،الإسلامخصوماستغللذا

فيللتشكيكمنهاينفذونثغرةوجعلوها،سانحةفرصةواهتبلوها،عنهاللهرضي

،8(0)9والترمذي(4135)644الحج-51:ومسلم،لهواللفظ(401)العلم-3:البخاري!1)

.5:502،602:لنساثيوا(6041)

.(6)7لعلما-3:البخاري(2)
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النبويةالسنةمنمروياتهنبذإلىذلكوراءمنيهدفونوهم،هريرةأبيصدق

!!اللهرسولأحاديثمنكبيرةجملةالمسلمينفيفوت،المطهرة

.!يريدونماهووهذا

ونقلة!،اللهرسولصحابةمنغيرهإلىتحولواهريرةأبيمنفرغواف!ذا

.!الاسلاميةالأمةإلىسننه

الرشيدهارونأن،العلمأهلمنرجالهجيد)1(،بسندبغدادتاريخوفي

سببعن،عنقهضربأرادحين،عصرهفيالزنادقةرأس"شاكرأ(سألاللهرحمه

بعضكراهيةبتعليمه،بتزندقهيطمعونمنمعابتدائهمفيلخطتهمالزنادقةاتخاذ

شاكر:فقال،الصحابةسادات

.(!المنقولنبطلأنأوشكالناقلةبطلتفإذا،الناقلةعلىالطعننريد)إنا

ذلك:منأشنعلا

ومخالفتها،المطهرةالشريعةهذهأرادوالما)2(،المخذولينهؤلاءإنحقأ،

واستزلوا،طريقهممنإلاإليهالناطريقلاالذينلها،الحامليناعراضفيطعنوا

والوسيلة،الملعونةالذريعةبهذه،الركيكةوالإدراكات،الضعيفةالعقولاهل

للشريعة،العنادويضمرون،الخليفةلخيرواللعنالسبيظهرونفهم،الشيطانية

أخنعولاأشنعالعبادمعاصيفيولاالكبائر،فيوليسالعباد،عنأحكامهاورفع

.!الوسيلةهذهمنأبشعولا

والمبشرين:المستشرقينتلاميذ

المسلمينالكتاببعضفيالتاثيرفيماحدإلى)3(المستشرقوننحجوقد

عليهاتقملمدعاوىمنورددوازعموا،فيماآثارهمفاقتفواالأخير،عصرنافي

باسمسمومهمنفثواوأولئكهؤلاءوكلأنفسهمعندمنعليهاوزادوابل،بينات

803.:4:بغدادتاريخ)1(

.3:404:الخالصالدينفيخانصديقمحمدالمرحومكلاممناقتباس)2(

.131:السنةعندفاعفيشهبةابومحمدالدكتوركلاممناقتباس)3(

48

http://kotob.has.it



نأ،يعرفونالعلمأهلمنوالراسخون،يعلمواللهالنقد،وحريةوالمعرفةالبحث

!.النزيهوالنقد،القويموالبحث،الصحيحالعلمعنأبعدزعمواما

مناستغلالهمإلىبالإضافةأنهموالمستشرقيناليهودهؤلاءكيددقةمنوكان

الخربة،الذممذويبعضاستأجرواقد،تلامذتهممنسمومهملنشرتطوع

والعبارات،المقطوعةالجملويجمعون،يكتبونالميدانهذاالىفدفعوهم

.!وافترائهمباطلهمفيتكأةمنهاليتخذوا،المبتورة

هوىوالمبشرينالمستشرقينمنأشدكانواالمستأجرينهؤلاءوبعض

فيوأتى،العبارةفيالإسفافعليهموزادوأهلها،للسنةظاهرأوعداءوعصبية

نابيةبالفاظ،عنهاللهرضيهريرةأبيالجليلالصحابيسيماولا،للصحابةتناوله

فيلهظهرالذيرية()1(أبومحمودصنعكماوذلك،ومروءةأدبكلعنعارية

ووزعوها،الأولىنسخهاشتروااليهودلأن،أخرىمرةطبعأنلبثماكتابمصر

كتابه:واسمظهر،مماأكثرتعويضمنخفيوما،لصاحبهالتعويضبعضوهذا

منوالمحدثونالأقدمونقالهماكلفيهتلقف(،المحمديةالسنةعلى)أضواء

وحرص،وأذنابهم،والمبشرونالمستشرقونقالهوماورجالها،الأحاديثفيطعون

والسذاجة،والتبديلوالتناقغرالاختلافبمظهرالسنةيظهرأنعلىالحرصأشد

المختلقوصخح،الصحيحزيفالغرضهذاسبيلوفي،والتحريف

)2(.المكذوب

يك!برو:الن!يتوثيق

فيما،الحديثعلىحرصهعنهاللهرضيهريرةلأبييك!ووالرسولأقروقد

بشفاعتكالناسأسعدمن!اللهرسولياقيل:قالأنههريرةأبيعنالبخارييرويه

:!اللهرسولقال؟القيامةيوم

لما،منكأولىأحدالحديثهذاعنيسألنيلاأنهريرةأباياظننتالقد

آلهلا:قالمنالقيامةيومبشفاعتيالناسأسعد.الحديثعلىحرصكمنرأيت

.7:السابقالمصدر(1)

.8:لسابقاالمصدر(2)
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")1(.نفسهأو،قلبهمنخالصأاللهالا

سعد)3(.وابن)3(،الحاكمورواه

:قالعنهاللهرضيعنهحسنبسندالترمذييرويهفيماخيرفيهأنهلهأفركما

:!اللهرسولليقال

أنت؟!.إممن

:قال،دوسمن:قلت:قال

خير!)4(.فيهاحدأدوسفيأنأرىكنت"ما

عنه.اللهرضيهريرةأبيمكانةعلىدلالةيالنبيبتوثيقوكفى

هريرةأبيعنالدفاعتجاهسواعأنمرأنثقتضيناالبحثوضرورةهذا،

حديثنافيإليهالموجهالاتهامهذاولولاوأعيد،فيهءأبدىقدلأنه،عنهاللهرضي

إلىألجأتنيالملحةالضرورةولكنها،لذلكتعرضتلما-سبقكماهذا-

.!ذلك

راويةفضلبيانفيالمتنوعةالصحيحةالنصوصبذكرالاكتفاءكانهناومن

تنكتجاه،العبارةفيإسفافمادون،ومكانتهعنهاللهرضي،الإسلام

التيالاتجاهاتبذكرتصريحماودون،إالطابعهذاعليهايبدوالتي،المفتريات

نأراجيأموضوعنا،عننخرجلاحتىإ،اكثرهاوماأيضأ،الاتجاهذلكتمثل

علىالمفترياتتلكلدحضدامغةأدلةالمتنوعةالصحيحةالنصوصتلكتكون

عنه.اللهرضيهريرةأبيالجليلالصحابي

طلحة:توثيق

إلىرجلجاء:قالعامر،أبيبنمالكعنحسنبسندالترمذييروى

.(99)لعلما-3:ريلبخاا(1)

.07:ا:لمستدركا(2)

033.:3644،-2:363:الكبرىالطبقات)3(

غريب.صحيححسنحديثهذا:وقال)3838(الترمذي)4(
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هو،هريرةأبايعني،اليمانيهذاأرأيتمحمد،أبايا:فقال)1(اللهعبيدبنطلحة

علىيقولأو،منكمنسمعلامامنهنسمع،منكمثك!اللهرسولبحديثأعلم

يقل؟.لممايهاللهرسول

أنهإلاأشكفلا،نسبملممايهاللهرسولمنسمعيكونأنأما:قال

ضيفأ،لهشيءلامسكينا،كانأنهوذاك،نسمعلمماياللهرسولمنسمع

نأتيوكنا،وغنىبيوتاتأهلنحنوكنا،يهاللهرسوليدمعيده،ياللهلرسول

نسمع،لمماياللهرسولمنسمعأنهإلانشكفلاالنهار.طرفيياللهرسول

يقل)2(.لممايك!اللهرسولعلىيقولخيرفيهأحدأنجدولا

اسنادهحجر:ابنوقالوالدولابي)4(،الكبير)3(،التاريخفيالبخاريورواه

مسلم.شرطعلى:الذهبيوقال)7(،والحاكمأحمد)6(،بناللهوعبدحسن)5(،

هريرةلأبي،عنهاللهرضيبالجنةالمبشرينالعشرةأحدشهادةكانتوهكذا

والحفظ.بالسماعلهلشهادتهإضافةالخير،أهلمنبأنه،عنهاللهرضي

عمر:بناللهعبدتوثيق

بسندالترمذييرويهفيمابقولهعنهمااللهرضيعمربناللهعبدلهوشهد

حسن:

1(

2(

3(

6(

7(

8(

)8(.لحديثهوأحفظنا،يهاللهلرسولألزمناكنتأنت،هريرةأبايا

والخمسة،الإسلامإلىسبقواالذينوالثمانية،بالجنةالمبشرينالعشرةاحد،التيميالقرشي

أخت!النبيعندنسوةاربعتزوج،الشورىأصحابوالستةبكر،أبييدعلىأسلمواالذين

.292-3:092:الإصابة:منهنكل

غريب.حسنحديثهذا:وقال)3837(الترمذي

.3:133:الكبيرالتاريخ

.01:ا:والأسماءالكنى

7.75::الباريفقح

72.:ا:الرجالومعرفةالعلل

.125-3:115:المستدرك

حسن.حديثهذا:وقال)3836(الترمذي
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)1(.بحديثهوأعلمنا:بلفظالحاكمورواه

ناعمر:لابنرجلقال:قال،عنهاللهرضيحذيفةعنللحاكمروايةوفي

فيتكونأنبالثهأعيذكعمر:ابنفقال،يكق!هاللهرسولعنالحديثيكثرهريرةأبا

وجبثا)2(.اجترأولكنهبه،يجيءمماشك

له:بكرأكياعتماد

فيما،الوداعحجةقبلالتيالحجةفيمؤذنأعنهاللهرضيبكرأبوبعثهوقد

الصديقبكرأباأن،أخبرههريرةأباأن،الرحمنعبدبنحميدعنالشيخانيرويه

يوم،الوداعحجةقبل،يك!ي!ماللهرسولعليهاأفرهالتيالحجةفيبعثهعنهاللهرضي

:الناسفييؤذنرهط،فيالنحر،

()3(.عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعديحجلا)ألا

)4(.صوتنصحلحتىأناديفكنت:للنسائيروايةوفي

وأصابه،صوتهحدةذهبتحتى،عنهاللهرضيهريرةأبويناديكانهكذ

فيه.البحح

لشهادته:عمرقبول

الشعرينشدوهوبحسانمرعمرأنهريرةأبيعنسعيد،عن)5(مسلميروي

التفتثم.منكخيرهومنوفيهأنشد،كنتقد:فقال.إليهفلحظالمسجد.في

:يقوليك!هاللهرسولأسمعت!اللهانشدك:فقال.هريرةأبيإلى

؟أ.القدسبروحأيده!اللهم.عني"أجب

.!هريرةأبايا!اللهأن!ثعدك:روايةوفي.نعم!اللهم:قال

الذهبي.ووافقه،يخرجاهولمالإسنادصحيححديثهذا:وقال3:151:الحاكم()1

.051:السابقالمرجع)2(

.()4351347الحج-15:ومسلم،لهواللفظ)1622(الحج-25:البخاري)3(

واللاموالحاءالصادالمقايي!وفي،حدتهذهبتايالحاءبكسروصحل5:234:النسائي)4(

)صحل(.الصوتفيبححوهي:كلمة

)2485(.151الصحابة-فضائل44:مسلم)5(
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أحمد)1(.ورواه

هريرةأبيشهادةقبولهعلىدلالةعنهاللهرضيعمرسكوتأنوواضح

عنه.اللهرضي

:فقالفقام،تشمبامرأةعمرأتى:قالعنهالا،رضيعنهالبخاريويروي

؟.الوشمفييك!هالنبيمنسمعمن!اللهأنشدكم

سمعت.أنا!المؤمنينأميريا:فقلتفقمت:هريرةأبوفقال

ولاتشمنلا9:يقولع!النبيسمعت:قال؟سمعتما:قال

تستوشمن")2(.

)3(.النسائيورواه

له:وتوئيقهمعارضتهعباسابنقبول

هريرةوأبو،عباسابنالىرجلجاء:قال،سلمةأبيعنالبخارييروي

ابنفقال،ليلةبأربعينزوجهابعدولدتامرأةفيأفتني:قال،عندهجالس

أنا:قلت،الأجلينآخر:عباس

خفقفن!)4(.يضعنآنأجففنالآخقالء)ؤأولآث

غلامهعباسابنفأرسل،سلمةأبايعني،أخيابنمعوأنا:هريرةأبوقال

حبلى،وهيالأسلمية،سبيعةزوجقتل:فقالتيسألها،سلمةأمإلىكريبأ

السنابلأبووكان،-شي!ماللهرسولفأنكحهافخطبت،ليلةبأربعينموتهبعدفوضعت

خطبها)5(.فيمن

.-5222223:)1(أحمد:

.(6495)للباسا-77:ريلبخاا(2)

.8:841:ئيلنساا()3

.4:آية:الطلاقسورة()4

.(9094)التفسير-56:البخاري(5)
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.)2(والنسائي،أحمد)1(ورواه

فها،لقولهواتباعهمعارضتهعباسابنقبولمنالحدهذاعندالأمريقفولم

:قال،عباسابنعنالشيخانيرويهفيما،عنهبالروايةهريرةلأبيتوثيقهيؤكدهو

جميرو:النبيعنهريرةأبوقالمماباللممأشبهشيئأرأيتما

العينفزنا:محالةلاذلكأدركالزنا،منحظهآدمابنعلىكتباللهاإن

كلهذلكيصذقوالفرج،وتشتهيتتمنىوالنفس،المنطقاللسانوزناالنظر،

ولكذبه")3(.

إليه:يستمعالخدريسعيدأبو

هريرةأبيتحديثمجلسفييجلسعنهاللهرضيالخدريسعيدأبووهذا

قال،الشيخانرواهفيصاطويلأ،حديثأهريرةأبوفيرويمستمعأ،عنهاللهرضي

عطاء:

حتى،حديثهمنشيئأعليهيغيرلاهريرةأبيمعجالسالخدريسعيدوأبو

قوله:إلىانتهى

معه".ومثله،لك"هذا

:يقول!ييماللهرسولسمعت:سعيدأبوقال

".أمثالهوعشرة،لك"هذا

حفظت::هريرةابوقال

معه")4(."مثله

032.-6:931أحمد:)1(

.291-6:191:النسائي()2

.(526)027القدر-64:ومسلم،لهواللفظ(426)3انالإستئذ-97:البخاري)3(

77(0)3واحمد(281)992لايمانا-أ:ومسلم،لهللفظوا(4736)لرقاقا-18:البخاري(4)

.11:461الباريفغفيالروايتينبينالجمع:وانظرثاكر،محمدأحمدتحقيق
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عنه:ترويالصحابةمنجمهرة

يطولهريرةأبيعنيروونالصحابةمنآخررهطأنجد،ذلكإلىوإضافة

فيوأجادأفادالذي"هريرةأبيعن"دفاعكتابصاحبأوردهم،بذكرهمالحديث

)1(.المقامهذا

والتابعين:الصحابةجمهورإنصات

هريرةأبارأيت:قال،أبيهعنمحمد،بنعاصمعنالحاكميروي

:ويقولقائمأ:المنبررمانتيعلىفيقبض،الجمعةيوميخرجعنه،اللهرضي

إذاحتى،يحذثيزالفلامج!يرو،،المصدوقالصادق،اللهرسولالقاسمأبوحدثنا

صحيححديثهذا:وقال.جلسالإماملخروجالمقصورةبابفتحسمع

)2(.الذهبيووافقه،يخرجاهولمالإسناد،

وشيعته:هريرةأبيأتباعمنالحديثحفظطلبمنكل

عنه،اللهرضيهريرةأبيفضائلمنالابتداءتحريتقد:الحاكمقال

منكلفإن،بذلكلهوالتابعينالصحابةوشهادةجمز،المصطفىلحديثلحفظه

وشيعته،أتباعهمنفإنهمهذا،عصرناوإلى،الاسلامأولمنالحديثحفظطلب

)3(.الحفظباسموأحقهمأولهمهوإذ

حديثه:ويطلبونيوثقونهالتابعون

عنأجمعينعليهماللهرضوانالصحابةأكابرروايةذكرأنبعدالحاكمقال

عنه:اللهرضيهريرةأبي

أبيأصحابمنوأعلموأشرفأشهرولاأجلفيهمفليسالتابعونفأما

رسولمخالفةمنيعصمناواللة،لكثرتهميطولالموضوعهذافيوذكرهم،هريرة

من،بعدهمومنالتابعينمن،الدينوأئمة،المنتخبينوالصحابة،العالمينرب

بعدها.وما301:هريرةأبيعندفاع:انظر)1(

.3:215:الحاكم)2(

السابق.المرجع)3(
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أبيالدينشرائععليناالحافظأمرفي،أجمعينعنهماللهرضي،المسلمينأئمة

عنه)1(.اللهرضيهريرة

نزولهمحين،لهتوثيقهمعلىالدالالكوفيينالتابعينصنيعبذكرونكتفي

حديثه:وطلبهم،عليه

بالكوفة،هريرةأبوعلينانزل:قال،قيسعنصحيحبسندأحمدروىفقد

فاجتمعتالأحمس،مولىوهو:سفيانقال،قرابةمولاناوبينبينهفكان:قال

أبي:لهفقال،الحيئفأتاه:مرةسفيانوقال،عليهنسلمفاتيناه:قيسقال،أحمس

يك!م،اللهرسولعنوتحذثهم،عليكيسلمونأتوكأنسباؤكهؤلاء:هريرةأبايا

.قال

00)2(.وأهلأ.بهممرحبا

بعدهم:ومنالتابعيناتباعتوثيق

التيللنتيجةمقدمةلأنها،التاليةالرواياتذكرإلىالبحثضرورةوتدفعنا

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنالشافعيذكرها

سعيدأبيعن،نافععن)4(،مالكأخبرنا)3(:اللهرحمهالشافعيقال

:قالاللهرسولأن،!الخدري

ولا،بعضعلىبعضهاتشفواولا،بمثلمثلأإلابالذهبالذهبتبيعواالا

شيئأتبيعواولابعم،علىبعضهاتشفواولا،بمثلمثلأإلابالورقاثؤيىقتبيعوا

بناجزأ.غائبآمنها

.514-513:السابقالمرجع)1(

شاكر.محمدأحمدتحقيق)7497(احمد)2(

بعدها.وما276الرسالة)3(

57المساقاة-22:ومسلم)2177(،البيوع-34:والبخاري03(،)البيوع-31:مالك)4(

.)1584(
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أبيعنيساربنسعيدعن،تميمأبيبنموسىعن)1(،مالكأخبرنا:وقال

:قالاللهرسولأن،هريرة

بينهماأ.فضللا،بالدرهموالدرهمبالدينار،!الدينار

أنهعمر،ابنعنمجاهد،عن،قيسبنحميدعن)2(،مالكأخبرناوقال

قال:

إلينا،نبيناعهدهذابينهما،فضللا،بالدرهموالدرهمبالدينار"الدينار

".إليكموعهدنا

النهي:اللهرسولعن،الصامتبنوعبادة،عفانبنعثمانوروى:وقال

بيد)3(.يدأبالذهبالذهبفيالزيادةعن

أصحابمنالأكابرمعناهابمثلوقالنأخذ،الأحاديثوبهذه:الشافعيقال

.بالبلدانالمفئيينوأكثر،اللهرسول

ابنسمعت:يقوليزيدأبيبناللهعبيدسمعأنه،سفيانأخبرنا:وقال

:قالالنبيأنزيد،بنأسامةأخبرني:يقولعباس

النسئةأ)4(.فيالربا"إنما

937،:2:مهديبنالرحمنوعبدالثافعيعنأحمدورواه)92(،البيوع-31:مالك)1(

.7:278:والنسائي،(1588)ت85المساقاة-22:ومسلم،485

صحيححديثهذا:شاكرأحمدالشيخالمرحومويقول،مطولوهو31()البيوع-31:مالك)2(

عمرلابنروىو)نماالمسند،فياحمديروهولم،الموطاغيرفياجدهلمفإنيذلكومع،جدأ

إلىالزوائدمجمعفيوالهيثمي،التلخيصفيحجرابناشاروكذلكالربا،فيأخراحاديث

عمر.ابنحديثمنغيرهاحاديث

87المساقاة-22:موصولأومسلم)32(،البيوع-31:بلاغأمالكرواهعثمانحديث)3(

.2:933المنتقى:وانظر(1)08587المساقاة-22:مسلمرواهعبادةوحديث(1)585

بالهمز،)النسيئة(المطبوعةالنسخوفيهمز،بدونالياءبتثديدالأصلفيمكتوبة)النسئة()4(

201المساقاة-22:مسلمورواه،هامق174:الرسالة:انظر.صحيحوكلاهما

=االنسيئةفيأالربا:بلفظ5:402:وأحمداالنسيئةفيالرباإإنما:بلفظ6915()ت
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وغيرهم.المكيينأصحابهمنونفرعباسابنبهذافاخذ:قال

؟.قبلهللأحاديثمخالفالحديثهذا:قائلليفقال:قال

وموافقتها.خلافهايحتملقد:قلت

موافقتها؟.يحتملشيءوباي:قال

مثل،المختلفينالصنفينعنيسألالله-رسولسمعأسامةيكونقد:قلت

:فقالبيد،يدامتفاضلاجنسهاختلفماأو،بالحنطةوالتمر،بالورقالذهب

إ.النسيئةفيالربا"إنما

يحفظولمالجوابفروى،الجوابوأدركبهذاسبقتهالمسئلةتكونأو

أسامة،حديثعنهذاينفيماحديثهفيليسلأنهفيها،شكأوالمسئلة،

لهذا.موافقتهافاحتمل

خلافها؟.يحتملقلتفلم:فقال

لا:فيقول،المذهبهذاغيريذهبوكان،رواهالذيعباسابنلأن:قلت

النسيئة.فيالرباإنمابيد،يدابيعفيربا

؟.غيرهالىتركهفي،مخالفةقبلهالأحاديثكانتإنالحجةفما:فقال

بالحفظأشهريكنلمدان،أسامةخلافروىممنواحدكل:لهفقلت

بنوعبادة،عفانبنوعثمان،حفظهعنتقصيربهفليس،أسامةمنللحديث

روىمنوأحفظ،أسنهريرة)وأبو،أسامةمنوالصحبةبالسنتقدماأشدالصامت

(.دهرهفيالحديث

زيد،بنحمادعن)622(الطيالسيورواه،"النسيئةفيالاربا"لا:بلفظ8:281:والنسائي

المحمودبالتعليقمذيلأداودأبيالطيالسيمسندترتيبفيالمعبودمنحة:وانظر،اللهعبيدعن

ابنعن،عاصمأبيعن2:925:الدارميورواه)1361(،027:ا:المعبودمنحةعلى

)إنماةالدارميولفظ،الشافعيكلفظالطيالسيولفظ،جريجابن:صوابهخطأ،وهوجرير،

:البخاريفيمنها،اخرىطرقمنوورد،بدرهميندرهممعناهالدارميقالأالدينفيالربا

.5:202:واحمد،لا)2257(ماجهوابن،9217(،)2178البيوع-24
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منالغلطعنهينفيوبان،بالحفظالظاهرفيأولىاثنينحديثكانولما

حديثمنبالحفظأولىيكونأنأشبههوالذيالأكثرحديثكانواحد،حديث

واحد.حديثمنإليهيصارأنأولىخمسةحديثوكان،منهأحدثهومن

ذكرهاالتيالنتيجةلتلكمقدمةلأنهاهنا،ضروريالرواياتهذهذكر:قلت

العميق:روإلبحث،الدقيقالنظرهذابعدالشافعي

(.دهرهفيالحديثروىمنوأحفظ،أسنهريرة)وأبو

والفقه،الحفظفيرأسهوالذيبالشافعيوناهيك،إمامياكذلكهو،نعم

والتمييز.والنباهة

كتابهـصاحب094سنةالمتوفىالحنفيالسرخسيالأئمةشمسويقول

:المبسوط

الله،رسولمعصحبتهوطولعدالتهفيأحديشكلاممنهريرةأباإن

..عنهروىفيمابذلكيك!يداللهرسوللهدعافقد،وضبطهحفظهحسنفيوكذلك

)1(.والحفظالعدالةفيمقدموهو:قالثم

الحافظ،المجتهدالفقيهالإمامهـ:748سنةالمتوفىالذهبيالإمامويقول

الأثبات)2(.الحفاظسيد.اليمانيالدوسيهريرةأبويك!د،اللهرسولصاحب

والحفظالصدقمنهريرةأبوكانوقدهـ:774سنةالمتوفىكثيرابنويقول

ومناقبفضائلوله،عظيمجانبعلىالصالحوالعملوالزهادةوالعبادةوالديانة

جمة)3(.ومواعظ،حسنوكلام،كثيرة

ومنالتابعينأتباعمنالآئمةأقوالمنمزيدنقلحاولنالوالحديثبناويطول

..بعدهم

عنه.اللهرضيهريرةأبيمكانةبيانمنفيهماالقدرهذاوفي

342.343،:ا:السرخسيأصول()1

.2:578:النبلاءأعلامسير)2(

.8:011،131:والنهايةالبداية)3(
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:هريرةابيفيالمتكلمون

علىالثناءفيقيمأفصلأ)المستدرك()1(:كتابهفياللهعبدأبوالحاكمعقد

ختمثم،شأنهوعلو،فضلهعلىالدالةالأحاديثمنكثيرأفيهذكر،الإسلامراوية

حريمهبنإسحاقبنمحمدبكرأبي،الأئمةإمام،شيوخهشيخبكلامالفصلهذا

فكانما،عنهاللارضيهريرةأبيفيتكلممنعلىالردهـفي311سنةالمتوفي

كلامه:نصوهذاهؤلاء،عصرناأهلعلىيردهو

فلا،قلوبهماللهأعمىقدمن،أخبارهلدفع،هريرةأبيفييتكلم)وإنما

مذهبهمخلافيرونهاالتيأخبارهيسمع:جهميمعطلإماالأخبار:معانييفهمون

علىتمويهأ،عنهنزههتعالىاللهبماويرمونه،هريرةأبافيشتمونكفر،هوالذي

الحجة!بهاتثبتلاأخبارهأنوالسفلالرعاء

،إمامولاخليفةطاعةيرىولا،يك!رمحمدأمةعلىالسيفيرى:خارجيوإما

،ضلالهوالذيمذهبهخلاف.يك!النبيعناللهرضيهريرةأبيأخبارسمعإذا

!هريرةأبيفيالوقيعةمفزعهكان،وبرهان!بحجةأخبارهدفعفيحيلةيجدولم

الأقداريتبعونالذين،الإسلامأهلوكفر،وأهلهالإسلاماعتزلى:قدريأو

أخبارإلىنظرإذالها،العبادكسبقبلوقضاها،تعالىاللهقدرهاالتيالماضية

بهايؤيدحجةيجدولمالقدر،إثباتفييك!النبيعنرواهاقدالتيهريرةأبي

لاهريرةأبيأخبارأننفسهعندحجتهكانت،وشرككفرهيالتيمقالتهصحة

بها!الاحتجاجيجوز

هريرةأبيأخبارسمعإذا،مظانهغيرمنويطلبهالفقهيتعاطى:جاهلأو

تكلم،برهانولاحجةبلاتقليدأواختارهمذهبهاجتبىقدمنمذهبيخالففيما

إذاخالفهمنعلىباخبارهويحتج،مذهبهتخالفالتيأخبارهودفع،هريرةأبيفي

(!لمذهبهموافقةأخبارهكانت

.135-3:215:المستدرك)1(
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:الإسلامراويةهذا

هريرةأبو،المؤمنينوحبيب،الإسلامراوية،الجليلالصحابيهوهذا

عنه.اللهرضي

له.يكقم!المحبوبالحبيبالرسولتوثيقوهذا

له.عنهماللهرضيالصحابةتوثيقوهذا

له.بعدهمومنوأتباعهمالتابعينتوثيقوهذا

الحصرتفوقالتيالمتنوعةالصحيحةالكثيرةالأقوالنقلمعنمضيولا

لاحتىهذا،منأكثرفيهالمتكلمينأحوالوبيان،توثيقهفيالعصورعبروالعد،

موضوعنا.عننخرج

القولفصلواالذين،المعاصرونكتبهماإلىفليرجعالمزيدمعرفةأرادومن

منهم:نذكر،ذلكفي

(.والمحدثون)الحديثفيزهو،أومحمدالدكتور-

(.الإسلاميالتشريعفيومكانتها)السنةفي،السباعيمصطفى-والدكتور

من:المقتبس(الميزانفيهريرة)أبو:في،السماحيمحمد-والدكتور

(.الحديثعلومفيالحديث)المنهج

فيلماالكاشفة)الأنوار:في،اليمانيالمعلميالرحمنعبد-والشيخ

(.والمجازفةوالتضليلالزللمنالسنةعلىأضواءكتاب

السنةأضواءأمامريةأبي)ظلمات:في،حمزةالرزاقعبدمحمدوالشيخ-

.(المحمدية

المستشرقينشبهوردالسنةعن)دفاع:في،شهبةأبومحمد-والدكتور

(.المعاصرينوالكتاب

61

http://kotob.has.it



(.الإسلامراويةهريرة)أبو:في،الخطيبعجاجمحمد-والدكتور

(.هريرةأبيعن)دفاع:في،العزيالعليصالحالمنعمعبد-والأستاذ

كعب:عنهريرةامميرواية

السنة،أعداءلهجشاكماا(:أحمدالشيخالمرحومبقولهناحديثناونختم

فيالناسوتشكيك،هريرةأبيفيبالطعنوشغفواعصرنا،في،الإسلامأعداء

تشكيكالى-زعموا-يصلواأنأرادواوانماأرادوا،ذلكإلىوماوروايتهصدقه

الاقتصارإلىبالقصدتظاهرواو)ن،المبشرينلسادتهمتبعأ،الإسلامفيالناس

.!رأيهمفيالحديثمنصحبماالأخذاو،بالقرآنالأخذعلى

شعائرمنيتبعونوما،أهواءهموافقماإلارأيهمفيالحديثمنصحوما

.وشرائعها!ارربة

اللفظمعنىعنالكلاميخرجماإلى،القرآنتاويلعنأحدهميتورعولم

.!يقصدونإليهوما،هواهمتاويلهمليوافق،القرآنبهانزلالتياللغةفي

منسلفذلكفيولهم،البابهذامنالإسلامحاربمنبأولكانواوما

.قديمأ!الأهواءأهل

الإسلاميكادلاشاؤوا،مايصيحونوهمما،قدطريقهفييسيروالإسلام

تدميرأ!يدمرهموإما،بهميشعرلايتخطاهماماهوبل،يسمعهم

ومعناهأصولهفييرجعيكاد،المعاصرونهؤلاءيقولماتجدانعجبومن

مأكانوازاثغين،الأقدمينأولئكأن:فقطواحدبفرق!الأقدمونأولئكقالماإلى

!.علمعلىاللهأضلهممنأكثرهم،مطلعينعلماءكانوا،ملحدين

لاألفاظوامتضاغ،والجرأةالجهلإلافليس،المعاصرونهؤلاءاما

الطريقعلىوضعهمحاولمنكلعلىيتعالونثمالكفر،فييقلدونيحسنونها،

.!القويم

84.85-:12المسند:)1(
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صاحبقولبنامروقد-ممبقكماهذا-فيمتفاوتونشكلاوهم:قلت

معنا:الذيالحديثردفيالمنار

لم،الإسرائيلياتمنوالآثارالأخبارمنالمسالةهذافيرويماكلإن

:قالثم..إمرفوعحديثفيهايصح

المعنعنةهريرةأبيأحاديثمشكلاتبعضحملإلىقبلمناللههداناوقد

منكثيرأشيئأالمسلمينعلىأدخلالذيالأحبار،كعبعنالروايةعن

.!المخترعةالباطلةالإسرائيليات

!.لتعبدهودجلهكذبهالمحذثينمنكثيرعلىوخفي

إليهعزيمرفوعحديثفيالحفاظأكبربطعنذلكعلىحجتناقويتوقد

إ)1(.بالسماعبالتصريحفيه

وقد:قالحيث-أسلفناكما-عليهوزاد،أعمىتقليدأشيخهريةأبوقلدثم

:قالثم.الأحبار!كعبعنمأخوذالحديثهذابأنالحديثأئمةقضى

كانأن،وغفلتههريرةأبيلسذاجةواستغلالهالأحباركعبدهاءمنبلغوقد

أبورواهاإذاحتى،وترهاتخرافاتمنالإسلاميالدينفيبثهيريدمايلقنه

فيلهاوليمكن،الإسرائيلياتهذهليؤكد.وذلك..هريرةأبافصدقهوعادهريرة

كعبعنالحيقيةفيوهوهزيرة،أبيعنجاءقدالخبركأن،المسلمينعقول

الأحبار)2(.

.!قالهماهذا

.!والضلالاتبالمفترياتهذاكتابهملأفقدكثر،منقلوهو

نأسبقفقد،كعبعنالحديثهذاروىعنه،قداللهرضيهريرةأباأنأما

الحديثهذاروواالذينالمحدثينوأن،بهمعتدغهـيربالاحتمالاتالقولأنعرفنا

كعبإ.ذكرسندهمفييأتلموصححوه

.8:944:المنارتفسير:انظر(1)

.021-902:السنةعلىاضواءانظر:)2(
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هذا؟!.بعدنقولماذا

فقد،الحديثهذاغيركعبعنروىقدعنهاللهرضيهريرةابوكانوإذا

بنومالك،عباسوابن،معاوية-)1(:حجرابنالحافظقالكماكذلك-عنهروى

بناللهوعبد،السلوليضمرةبناللهوعبد،رباحأبيبنوعطاء،الأصبحيعامرأبي

)1(.وغيرهم...الأنصاريرباح

والنسائن)3(.،والترمذيداود،أبولهأخرجوقد

أيضأ!.هؤلاءإلىالطعنيتوجههلترى،

لناتبينقدلأنه،الإسرائيلياتروايةحكمفيللأقوالأتعرضأنأحبولا

.الأحوالمنبحالالإسرائيلياتمنليسالحديثهذاانووضوحبجلاء

!!!

.8:438:التهذيبتهذيب(1)

.3:094:النبلاءاعلامسير:انظر)2(

.044-8:438:التهذيبوتهذيب،السابقالمرجعانظر:)3(
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خاتمة

يأتي:ماإلىالدراسةهذهمنونخلص

وغيرهما.وأحمدمسلمروايةمنصحيحالحديث-ا

ودراية.روايةالتحديثقواعدوفقالنقدأمامتثبتلمالواردةالشبه-2

.والقرآنالحديثبينتعارضلا3-

مظاهرأهمفيالنقلفيالعقلوتحكيم،العقلعلىمقدمالنقل4-

لاإليهتنتهيحداادراكهافيللعقولجعلاللهإن)1(0الشاطبيقالوقد،الانحراف

لاكذلككانتولو،مطلوبكلفيالإدراكالىسبيلألهايجعلولم،تتعداه

!.يكونلاومايكونوماكانماجميعادراكفيتعالىالباريمعستوت

حاكمأيجعللاالعقلأنعلىالأدلةويقيم،الوجوهيعددالشاطبيومضى

حقهمايقدمأنالواجببل،الشرعوهوب!طلاقحاكمعليهوثبت،بإطلاق

تقديميصحلالأنه..العقلوهوالتأخير،حقهماويؤخر،الشرعوهو،التقديم

هوالقضيةضدبل،والمعقولالمنقولخلافوهو،الكاملعلىحاكمأالناقص

:قالولذلك،للأدلةالموافق

علىالنقلتقديمعلىتنبيهأ..يساركفيوالعقل،يمينكفيالشرعاجعل

..العقل

وما1:ا:ثيميةلابن،المعقوللصريحالمنقولصريحموافقة:وانظر،2:275:الاعتصام()1

بعدها.
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مجردين)1(الندويالحسنأبويقولكما-جزئيأعلميأنقدأالعقلنفدناولو

الطبيعية،وظيفتهأداءفيعاجزوحدهالعقلأننرى،العقلعلىالعقلسيطرةعن

العقليدركهلمماإدراكففي،قيمةمنهأقلهيباشياءالاستعانةإلىمضطرهوبل

هذهتكونولامسبقا،لهحصلتالتيالمعلوماتاستخدامإلىيحتاجقبلمن

وسمعتدقيقأ،تحليلأكلهاالمعقولاتحللتفلو،المحسوساتإلاالمقدمات

العوالماكتشاففيالعقلوسيلةعرفت،المدىوالطويلة،الطريفةالعقلرحلة

تبدوالتي،المحسوساتهذههيانما،المجهولةالبحارفيوالغوصالجدد،

وصللماخاصأ،ترتيبأترتيبهاولولالولاهاالتي،البدائيةوالمعلومات،حقيرةتافهة

الحواستشلفحيث،الكبيرةالقيمةذات،الخطيرةالنتائجهذهإلىالعقل

احدنايعجزفهنالك..معلوماتمنذخيرةالإنسانلدىثكونلاوحيث،البشرية

..طائرةغيرمنالجوفييطيروأن،سفينةغيرمنالبحريعبرأنعن

حولالكلامبهابدأالتيالتساؤلاتأنقاطعةبصفةلنايتبينهذاضوءوفي

وأيامه،الخلقهذاوبداية،والأرضالسمواتخلققضايايقرأنالعقلهذاامكانية

ذلك،يستطيعلاأنه،الضيقعقلهبابمنحوى،وماالغيبوقضايا،نهايتهوحتى

)2(.الخياطسمفيالجمليلجحتى

لردالانحرافمظاهرأهممنالنقلفيالعقلتحكيمكانهناومن

الأوللأن،يدركهلاوماالعقليرفضهمابينتمييزدون،الصحيحةالأحاديث

هوالثانيولأن،الحياةفيبهالمنوطالإنسانودور،الكليالناموسمعيصطدم

لاالتيالجزئياتبعضوإدراكات،الناموسلهذاالكلياتادراكاتإزاءالعقلشان

!..بحاليدركهاأنيستطيع

وأن،الموقفهذامثلفيبالصمتيلوذأنالعقلعلىكانذلكأجلمن

المحايد!سكوتيسكتوأن،بعجزهيقر

ماكلمنالعقلعرىفقد،المقامهذافيدقيقموقفالعربيبنبكرولأبي

.16:والمدنيةالدينبين()1

.بتصرفبعدهاوما15:والوحيالعقلبينالإسلاميالفكر)2(
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منهأقوىلأنها،تفكيرهنحوءنقهايلويأنيستطيعلاالتيالمدركاتإزاءيملك

فوققدرأومنحوه،منزلتهفوقمنزلةالعقلنزلواالذينهؤلاءعلىرذوقدبكثير،

قادرالعقلبانالزعموهي،سوقعلىتقومالاحمقاءدعوتهمأنلهموبئن،قدره

لهأنندعيأنلناليسإنهإذ،المعلوماتجميعتحصيلاوإدراكعلىمطلقةقدرة

العقلإنبل،واستقلالهبمفردهشيءبكليحيطأنلهيتيحالإدراكفيمكانأ

علىيقوىلاعليهوعال،فوقهطوريوجداذ،ادراكهمجالفيومحدودمتواضع

إنما،إليهوالنفاذبابهطرقعلىيقوونالذينو)نما،بابهيطرقأنوعلى،إدراكه

هذاوعلى()1(قانونهعنوالتعبير،حقائقهتوضيحوسائلأوتواالذينالأنبياءهم

.)2(..الغزاليسارالنهج

منكثيرأشغلالذينالعقلعلىوكان،العقلعلىالنقلتقدمكانهناومن

عقلاء،بأنهمبربهمآمنواالذيالمؤمنينوصفت،وأربعينبضعأبلغتالآيات

،كالأنعامإلاهمإن،يعقلونلاقومبأنهمالمنحرفينووصفت،اللهآياتيتدبرون

ينظرأنللعقليضيء،الحقنورمنشعاعالنقلبأنيقرأن..أضلهمبل

يقظةفييعيأنيستطيعماالتفكير،فرصمنلهأتيحالذيالعقلأنعلى،ويرى

فوقلأنهايتجاوزها،أنيستطيعلاالتفكير،منمحدودةمرحلةعندوقف،وادراك

عليهتقعماكلفييفكرأنتربىانه)3(إدراكهوفوق،طاقتهوفوق،استعداده

ذلك،وراءماولكن،والمدركاتالحسيةالوسائلطريقعنإليهيأتيأو،العين

يقدرلامابإدراكيحيطأنيعجزالعقللأن،الحقيقةعلىتطاولفيهالتفكير

!..عليه

يلي:بماوأوصي

بعض!فيالمتقدمينالعلمأهلمنالحفاظبعضكلامبينالتفرقةضرورةأولأ:

جاءواممنالحفاظبعضعليهمردوقدأحدهما،أوالصحيحينأحاديث

..بعدهم

.44:ا:الكلاميةالعربيبنبكرابيآراءانظر:)1(

87.:الضلالمنالمنقذانظر:)2(

03.:والوحيالعقلبينالإسلاميالفكر:انظر)3(
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..الغرضويدفعهم،الهوىيحدوهمالذينالمعاصرينكلاموبين

-العباراتاختلافقبيلمنهووانما،الأحاديثبصحةيضرلافالأول

.الاعتباراتلاختلاف

رجلمنشاكر-)1(أحمدالشيخالمرحوميقولكماصادر-فهوالثانيأما

بهفحادت،أمرهعلىوغلبت!،رأيهعليهملكتحتى:قيادهالمذهبيةللعصبيةأسس

!الهدىطريقعن

فتجاوز،نفسهأعجبتهإذالغرور،فداخلهالعلممنشيثأقرأرجلمن-او

فذهب(حكومتهالترضى)الحكموأنه،الكاملالعقلهوعقلهانوظنحدها،بها

ماويكذبمكذوبأ،كانتو)ن،هواهوافقمامنهايصحح،النبيبأحاديثيلعب

.!الصحيحالثابتكانوإن،يعجبهلم

ولا،باعينهمإلايرىفلا،وقلبهعقلهعلىالمبشروناستولىرجلمن-أو

يحسبهانارهمضؤعلىالاينظرولا،بهديهمإلايهتديولا،بآذانهمإلايسبم

في-عليهمأو-المسلمينمنعذوقد،إسلاميباسمأبواهسماهقدهوثمنورا،

الذيال!!سلامهذاعنيدافعأنإلافيأبىالاحصاء،سجلاتوفيالمواليد،دفاتر

ولا،اساتذتهمنتعلملماليخضعهالقرآنيتأولفتراهدينأ،يعتقدهولمجنسيةألبسه

حجتهمتكونانيخشى،وقواهدهمآراءه!يخالفحديثأالأحماديثمنيرضى

شيئا!منهيفقهلاهو)ذ!قائمةالإسلامعلى

منروحهفينفثوهمافاعتنق،نفسهأراحأنهالا،سابقهمثلرجلمن-أو

شأنه،بعضفيإلا،بهيعترفأودينأالإسلاميعرفأنيابىهوثم،وعقيدةدين

.!الموتىودفنوالمواريثالأنكحةمنشيءوفي،المسلمينباسماءالتسميفي

أنواعمنفعرت،للمسلمينمنسوبةمدارسفيعفممسلمرجلمن-أو

الإفرنجمدنيةخدعتهثمقشورأ،لاأونزرأإلادينهمنيعرفلمولكنهكثيرأ،العلوم

العلومنظرياتوفي،والفضلالكمالالمدنيةفيبلغوافظنهم،نفسهعنوعلرمهم

منوأعلمالدينبهذاأعرفأنهلنفسهفزعمالغرور،استخفهثم،والبداهةاليقين

.بتصرت73-17:ا:الترمذي(1)
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ينقذهأنيرجووشمالأ،يمينأالدينفييضربفذهب،وخلصاثهوحفظتهعلمائه

.!الدينرجالأوهاممنيصغيهأنأوالدينرجالجمودمن

وعداوته،الدينهذافيإلحادهوأعلن،نفسهدخيلةعنكشفرجلمنأو-

تقليدأ(!بالثه)كفروا:القائلفيهمقالممن

!..رجلمنأو..رجلمن-أو

محذثينكانواالمحذثينأن:غيرهممنشاءمنوليعلم،كلهمهؤلاءليعلم

لنقدالمحكمةالقواعدهذهاستنبطواحين،المرسلينسيدلمعجزةتحقيقأ،ملهمين

مخدوعين،ولاهازلينكانواماوأنهم،الزيافمنالصحاحومعرفة،الحديثوواية

التيالقواعدتلكفكانت،مستقيمصراطوعلىهدىعلىجادينكانواوأنهم

المتثبتالباحثذهبولووأدقها،القواعدأحكمالأخبارصحةمنللتوثقارتضوها

الناضجة،ثمرتهالآتتهفقطالنقلصحةإلالهاإثباتلامسألةكلفييطبقها

.!اليقينالخبرعلىيدهووضعت

بعضهافيتابعالتيريةأبيجهالاتعلىالسماتتلكأكثروينطبق:قلت

المنار!.صاحبزعم

.!شاكلتهمعلىومنالمستشرقينالآخرالبعضوفي

روايةالتحديثبقواعدوالالتزام،الصحيحةالأحاديثعنالدفاعضرورةثانيأ:

الحجةويقيم،الباحثينللعلماءالسلامةيكفلالذيالسبيلفهي،ودراية

فاتهموا،الدينهذاحيالنواياهمساءتممن،المغالطينالمفسدينعلى

البحثعنديستقرولا،قدمولاساقعلىيقوملابماالتحديثقواعد

رائقةومعارف،مفيدةجمةومباحث،فريدةمهمةفوائدأصولهاوفيوالنظر!

منعنهايستغنيلا،لطيفةرائعةوتحقيقات،شريفةنفيسةومعالم،عجيبة

اليقينية،والأدلة،الحكميةوالطرق،الشرعيةالعلومفيبالبحثيشتغل

عمياء!متنوركبواعشواء،خبطالناسلخبطولولاها

الأدلةومشكاةومفتاحها،الشرعيةالعلوممقدمةالأصولتلككانتثمومن

ورأسها.العلميةالمناهجوعمدةومصباحها،اليقينية
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وصدقوها،المشكلةالأحاديثسمعواحينما،الأعلامالصحابةوسعمايسعناثالثأ:

كذلك-وشمعنا-،المعنىيدركأنيستطيعلاالعقلأنلمجرديطعنواولم

نخالفوألاتاويله،ياتهمولمابعلمهيحيطوالممايردونممننكونألا

عدموفي،عنهاللهرضيهريرةابيتصديقفيوخلفاسلفأالمسلمينإجماع

تباركالحقخلقالتيالأياموهذه،صحقددامماالمتشابهفيالخوض

العظيم:اللهوصدقأحد،يشهدهلمغيبالخلقفيهاوتعالى

،)1(أنفسهمتلمقولاوالأرضالسمواتخلقأشهدتهمإما

العالمينربلثهالحمدأندعواناوآخر

.15:آية:الكهفسورة()1
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المحمودبالتعليقمذيلأداود،أمىالطيالسيمسندترتيبفيالمعبودمنحة81-

.طبالساعاتيالشهيرالبنا،الرحمنعبدأحمدللشيخالمعبودمنحةعلى

هـ.ا304مصرالفرقانمكتبة،ثانية
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مصر.،الجندي،للغزالي،الضلالمنالمنقذ82-

محمدللدكتور،الروايةعلومقسم:الحديثعلومفيالحديثالمنهج83-

مصر..ط،السماحي

الفكر،دار.ثانيةطعتر.الديننورللدكتور،الحديثعلومفيالنقدمنهج84-

.امهـ9913979دمشق

محييمحمدتحقيق،تيميةلابنالمعقوللصريحالمنقول!ريحموافقة85-

.مهـ01375191المحمديةالسنة.طالحميد،عبدالدين

هـ.0137القاهرة.ط،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيقالموطأ،86-

هـ.1382القاهرة.ط،البخاريتحقيق،للذهبي،الاعتدالميزان87-

عبدالدينمحيمحمدالشيختحقيق،خلكانلابن،الأعيانوفيات88-

.ام9479القاهرة.طالحميد،

منهاالنقلموضعإلىوأشرناإليها،رجعناأخرىومطبوعاتكتب-وهناك

حينه.في

!!!
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